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هرامش 63 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 63

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

ییازریم دیعسدمحم   / روضح غاب  رد 

! ایادخ

.یتخاس نّیزم  شا  هراتس  ِتاملک  هب  دود و  زا  يدیرفآ  نامسآ 

.دور تایاور  ناتخرد و  تایآ  زا  يدیرفآ  ینیمز 

.دنشاب وت  تمظع »  » زا یکچوک  ناشن  ات  یتشارفارب  ار  اه  هوک 

يدورس ار  ناهج  هنوگ  نیا  یتخاس ، روانش  نامسآ  ِّوج  رد  دوخ  تینامحر »  » هب ار  ناگدنرپ 

.يدرک اطع  هنیآ  ود  نایمدآ  زا  کی  ره  هب  و 

.دننک تتابع  هناقشاع  دنرگنب و  ار  وت  تایآ  ات 

! نیرت گرزب  يا 

! زاین اپارس  ناسنا  یقلطم و  زاین  یب  وت  هک  دسر  هچ  ار  وت  ناسنا ، تدابع 

ِکتَدابِع َّقَح  َكانْدَبَع  ام  َکَناْحبُس 

.میدرواین اج  هب  تدابع  قح  دیاب ، هک  تنانچ  نآ 

، باوخ نوسفا  هب  هک  ییاه  حـیبست  همه  و  میدرازگ ، تهاگرد  رب  باتـش  هب  اـیند ، يوهاـیه  رد  هک  ییاـهزامن  ماـمت  زا  میا  هدـنمرش 
.میدرک اهر  مامتان 
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؟ داهن نوریب  ياپ  يدیماان  هب  وت  تمحر  ناتسآ  زا  ناوت  یم  رگم  اما 
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اب تفر و  روضح »  » ِغاب ینیچ  هویم  هب  شیاین »  » ِدبس اب  دوش ، یم  هدوشگ  تا  ینابرهم  هب  نامـسآ  ياهرد  هک  رحـس  ره  ناوت  یم  رگم 
؟ تشگنزاب تباجا »  » ياه هویم 

ییاضر هدیمح   / شیپ زا  رت  هتفیش 

« كریغ یل  نم  ّیبر  یهلا و  »

.يا هشوت  یب  درس ، ياهزور  نیا  یلاوت  زا  مرذگ  یم  هتسهآ 

.دنارون جاتحم  میاه  تسد 

.دنا ندیسر  كانشطع  میاه  مشچ  دنوش و  یم  نشور  شوماخ و  میاه  تشگنارس  رد  غورف  یب  سوناف  نارازه 

یم زاورپ  يارب  يا  هچیرد  ایادـخ ! دوش ؛ یم  راوآ  مریقح  ياـه  هناـش  رب  راوید ، هچ  ره  دـچیپ ، یم  مروبع  ياـهاپرب  توـهرب ، هچ  ره 
.ار نتسویپ  وت  هب  ار و  ندیرب  شیوخ  زا  مراشرس  هک  وت  ياوه  هب  ملسگب  شیوخ  زا  دیاب  تا ، یگنارک  یب  تمس  هب  مهاوخ 

یم شیوخ  هب  ارم  تلایخ ، رود  ياه  ناتسغاب  چیه ، موادم  یگتسویپ  رد  دنهد  یم  رارکت  يوب  میاهزور  تسا ، هثداح  نتسبآ  میاوه 
.مراد نتشذگ  لیم  كاخ ، زا  شیپ ، زا  رت  هتفیش  نم  دناوخ و 

.زاورپ يوس  هب  ار  زاب  ياه  هنزور  سفق ، رد  يا  هدنرپ  هک  هنوگ  نآ  ار ؛ نامسآ  هتفرگ  مغ  ياه  هنارک  دنواک  یم  مهاگن 

، دفاکش یم  ار  اه  نامسآ  مدایرف  نینط  دوش و  یم  هتـسکش  مهرد  مقمر  یب  ناوناز  هک  نانچ  نآ  ار ؛ مناهانگ  راب  مشک  یم  شود  رب 
مهاگن نامز ، ناکم و  زرم  زا  روبع  ِیگنارک  یب  ات  ارم  دـهد  زاورپ  هک  یتسد  ار ؟ مرپ  لاب و  رب  هدـنامرابغ  دـناکتب  ات  تساجک  یتسد 

.تاظحل هدوهیب  راظتنا  زا  دکچ  یم 

؟ ددنب یم  ار  میاهوزرآ  ناهد  هچیرد ، مادک  اراگدرورپ !

؟ دناوخ یم  شیوخ  هب  ارم  نامسآ  مادک  تسا ، هدرتسگ  مزاورپ  ياه  لاب  ات 

ص:2
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.وت راشرس  فطل  هبور  مهاوخ  یم  هدرتسگ  يزامناج  تسا ؛ هدیشک  ییاهنت  قالتاب  رد  ار  میاهاپ  یگرمزور ، یگّرمزور و 

.شیوخ زا  یهت  وت و  زا  دنوش  یم  راشرس  متاظحل  هک  ییوت  اراگدرورپ !

.درذگب اه  نامسآ  زا  میادص  نینط  دیاش  منوماریپ ، ِمکارتم  ياوه  رد  منز  یم  دایرف  ار  وت  هظحل  ره 

نامـسیر زج  ندرب ، گـنچ  يارب  منیب  یمن  يزیواتـسد  چـیه  هک  ریگب  ارم  ِتسد  وت ، هب  مدـنمزاین  رایـسب  هک  ریگب  ارم  تسد  ادوـبعم !
.وت ّتبحم 

.دنک هبرجت  ار  اه  یگنارک  یب  رد  زاورپ  مرارق ، یب  ِحور  نت ، هدرم  كرچ  ِنهاریپ  نیا  زا  ات  نک  مکمک  ایادخ !

.نتسسگ شیوخ  زا  ِراشرس  كاخ ، دنب  زا  هدش  اهر  كالفا  رد  دریگب  لاب  مهاگن  ات  نک  کمک 

.دنازرل یم  ار  كاخ  ناکرا  میادص  منز و  یم  تیادص  اراگدرورپ !

.ریگب ار  مزاین  ياه  تسد 

يداب تهزن  يروآدرگ : / دنو هداس  اضر  دیهش  همان  تاجانم  زا  ییاهزارف 

.میوشن نادرگرس  ات  رآ  هار  هب  میوشن و  ناشیرپ  ات  رادهگن  ار  ام  ایادخ !

.دنزاونن نارگید  ات  زاونب  وت  دنزاسن و  نارگید  ات  زاسب  وت 

.دشابن ایر  گنر  نآ  رد  هک  هدب  یلمع  دشابن و  يوه  شتآ  نآ  رد  هک  هدب  یملع 

.ام يوزاب  هب  وت  تفایرد  تسام و  يوزرآ  وت  نتفای 

.دنزات یم  وت  يوس  هب  ناقاتشم  دنزان و  یم  وت  تبحم  هب  ناصلخم 

.ددرگ یمن  ناشیرپ  عشاخ و  هک  یلد  دوش و  یمن  ریس  هک  یسفن  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب 

! تسوت بناج  زا  میراد  ناگدنب  ام  هک  یتمعن  ره 

.میدرگ یم  زاب  تیوس  هب  نامناهانگ ، زا  میراد و  ششخب  بلط  وت  زا  سپ 
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ییازریم دیعس  دمحم  « / یکاخ ِناتشگنارس  اب  »

« َْتنَأ َْتنَأ  کنم و  یئاجر  عطقأ  فیکو  اَنأ  اَنأو  كوعْدَأ  فیک  یهلا  »

.مروآ یمدایرف  ار  تتمحر  نوچ  دیماو ، قوش  رس  هب  ات  ياپ  و  منیب ، یم  اردوخ  نوچ  .ما  يراسمرش  اپ  هباترس 

یکاخ ناتشگنارس  هک  شخبب  ار  راکشومارف  ِناسنا  هنایم ، نیا  رد  ِناتخرد  ِمادم  ِرکذ  میسن ، دنتـسه ، كاخ  ِنشور  ِحیبست  اه  همـشچ 
.درب یم  ای  زا  ار  وت  حیبست  هاگ  شا ،

.دبای یمن  تدابع  لالج  زا  يا  هولج  هک  دوش  یم  دولآرابغ  ردق  نآ  یمدآ  ترطف  هنیآ  هاگ ، هک  اغیرد 

.تسا ناوتان  تدابع  ياه  هظحل  رد  تشهب ، ِرطع  ندییوب  زا  ام  قوذ  ماشم  هک  اغیرد 

.میوش یم  دیماان  تعافش  یتشک  ندیسر  زا  زین  دوخ  هک  مییآ ، یم  راتفرگ  هب  سفن  داب  درگرد  نانچ  نآ  هاگ  هک  اغیرد 

...میدرگ یم  زاب  و  عّرضت »  » و صالخا »  » هب میناوخ  یم  ار  وت  زاب  همه ، نآ  اب 

! ایادخ .دشاب  روانش  یگدنز  يایرد  رد  تیالو »  » نابداب یب  و  صالخا »  » و هیـصوت »  » رگنل یب  ام  دوجو  یتشک  راذگب  ادنوادخ ! سپ 
.تسا دوخ  زا  میشک ، یم  هچ  ره  هک  راذگماو ، دوخ  هب  ار  ام 

! ایادخ

.ما يراسمرش  ِنیع  رد  ما ، يراذگ  یم  دوخ  اب  هک  هظحل  نآ 

! ریگم نم  زا  ار  تتمحر  رظن  ریگب و  نم  زا  رم  سپ 

مادقا ینارماک  مرکا   / شیاین ییانشور 

ياپ هیداب  نیا  رد  میداهن  دیما  دص  هب 

مراذگمورف هتشگمگ  ِلد  لیلد  يا 

.تا يزاون  هدنب  هب  مشوخلد و  تشیاین  ِماقم  هب  یهلا !

: منرب دایرف  یگّرمزور  گنر و  زا  رود  هب  ات  تهاگرد  هب  ما  هدمآ 

ص:4

هرامش 63 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


« مَِقنلا ُلِزُنت  یتَّلا  َبونّذلا  َِیلرِفِْغا  مهّللا  مَصِعلا -  ُِکتهَت  یّتلا  بونّذلا  َِیلرِفِْغا  مهّللا  »

.دوشن لامدگل  منتشیوخ  ینیب ، دوخ  ياه  ماگ  ریز  رد  ات 

.موش قرغ  َتنا » َتنا  کنم و  یئاجر  ُعَطقا  فیک  انا و  انا  َكوعدا و  فیک  یهلا   » ِیناعم ِنایم  رد  ات  تهاگرد  هب  ما  هدمآ 

.مریگب جوا  تتفرعم  نامسآ  زا  رابکبس ، مهن و  نیمز  هب  ار  ما  یشکرس  نایصع و  راب 

؛ تهاگرد هب  ما  هدمآ 

: میوگب ات  ما  هدروآرد  زاورپ  هب  شیاین  يانشور  رد  ار  متونق  دیپس  ِناتسد 

« يرهَظ یلع  اهلمْجَا  بونذلا  ِلاقثاب  نیبراهلا ، أجلم  ای  یسفنب  َکیلا  ْتبَرَه  یهلا ، »

: تاجرّدلا َِعفار  ای 

میرذگب هناخیم  عراش  ات ز  راذگب  »

« میرد نیا  جاتحم  همه  يا  هعرج  رهب  زک 

؟ تساجک وت  زا  رت  میرک  تسیک و  وت  زا  رت  نابرهم  هک 

ار هدشلد  ِنم  هک  نک  يرظن  تیانع  هب  »

« شیپ زا  يراک  وت  ِفطل  ِددم  یب  دورن 

.وت ِیقاب  هجو  وت و  ییاراد  هب  وت ، تزع  وت و  میرح  هب  وت ، شزرمآ  وت و  وفع  هب  ما  هدروآ  هانپ  نم  هک 

.تدوجس كاخ  هب  یناشیپ  میاس و  یم  تتباجا  ِرهم  هبرس 

: هک میوگ  یم  وت  زا  و 

« میرکلا هّللا  میحرلا  ُفووّرلا  َتنَا  »

..راهنلا لیلا و  تاوطس  نِم  َِکب  ُذوعا  ّینِا  مهّللا  »

.دهد یم  هانپ  دوخ  نما  ِمیرح  رد  دناهر و  یم  بش  ياه  شروی  زا  ارم  یسک  هچ  وت  زج 

مسیون یم  وت  زا  یتقو 
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دنشوج یم  منهذ  رد  ناگژاو 

دننیشن یم  فص  هب  تفصو  يارب  متاملک 

دوش یم  همهمه  منهذ  رد 

.موش یم  مگ  تدای  يوهایه  رد  نم  و 

.رو هلعش  تروضح  مرُه  زا  میاه  هنوگ  دنا و  يراج  اه  هظحل  نهذ  رد  بیجع ، یقایتشا  اب  میاه  هیناث 
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.نامیا ِسگرن  نیرتوب  شوخ  رطع  زا  نک  رپ  ار  نامتاظحل  ناسرب و  تمَرَح  میرح  هب  ارم  رون ، هناش  هب  هناش  یهلا !

هتسیاش تداعس  یلع   / هنامیپ هب  هدیزو  هعرج  يا 

.دنشک یم  درد  ار  زییاپ  ياوه  قاشنتشا  میاه  هیر  مشک ، یم  هک  سفن 

.دشک یم  سفن  زییاپ  میاه  هشیش  تشپ  اج  نیا  .دیآ  یم  مزاوشیپ  هب  نازخ  لصف ، رد  لصف  منز ، یم  مدق  هک  ار  اه  هچوک  اج  نیا 

.مشک یم  زاوآ  ما ، هتفاب  منترب  هک  یسفق  ياه  هلیم  نابز  اب  ار  وت  کیدزن ! ياه  هداج  تشپ  راهب  يا  راهب ! يا  هآ 

.دشاب یگشیمه  هدیزخ ، میاه  هناوج  ِباوخ  رد  زیئاپ  نیا  زیئاپ ؛ نیا  دوش  یمن  مرواب  هک  بایرد !

.تسا هداهن  میاه  هناش  شودرب  ندوب ، وت  یب  هک  ار  يراب  نک  بآ  هتفرگ ! لد  ياه  هرخص  لد  زا  ربخاب  يا 

.هدناشک اج  نیا  هب  وت  قوش  ار  اه  هچوک  نیا  يادگ  هک  ار  يرد  نکاو 

! رادیب رات ، ياه  بش  باوخ  رد  يا 

! هدیبات ناهج  تملظ  رب  تسا  يدیشروخ  وت ، زا  يا  هنزور  هک  يا 

! هدرب ثرا  هب  شا  یناشیپ  رد  هام  يا  همش  ار  تلامج  يا 

ناشچب نمب  دنادرگ  باریـس  ار  یملاع  مسفن  هرطق  هرطق  هک  نک  یتمایق  نم  رد  نم ؛ دوجو  دـنبدنب  رد  زیخاتـسر  تقو  هدیـسر  کنآ 
.دریگب اپ  یتشهب  مدوجو  دنبدنب  زا  ات  ار  تشهبیدرا  میالم  ياه  سفن 

! هداج نیا  زا  هتفر  ياپدر  يا 

نیا زا  دعب  تصرف  هب  ربب  ار  نم 

چیه رکف  رد  هچ  نآ  هب  دنک و  یم  روبع  هتفرگ  ياه  هرخص  باوخ  زا  دنک ؛ یم  یظفاحادخ  بادرم  نیا  زا  هک  نک  یخرس  هنیـس  ارم 
.دسر یم  دجنگ  یمن  سک 
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.ما هتسشن  هلچ  ار  شندیسر  تسلا ، دهع  زا  هک  ناسرب  ییوا  هب  ار  نم  يداو ! نیا  زا  هتشذگ  هداج  يا  هد  مروبع  يرآ !

تسه هچ  ره  رواب  ياروام  يا 

تسه هچ  ره  رتفد  لصف  لصف  يا 

دوب هچ  ره  ِلوا  رد  يا  هدوب  يا 

تسه هچ  ره  ِرخآ  رد  زاب  تسه  يا 

هنامیپ هب  هدیزو  هعرج  يا 

تسه هچ  ره  رغاس  هدرک  تسم  يا 

يدمحا ناخ  دوواد  « / تسین یشیوشت  رگید  و  »... 

.دشابن ولألت  هب  زیچ  همه  زیچ و  ره  يالاب  رب  وت  هاگن  رگا  يدرس ؛ یگدوهیب و  هب  دنام ، یم  سأی  هب 

.تسیز هنیآ  رد  درک و  هنیآ  رد  هاگ  نآ  دیاب  ار  ناهج  باوخ : رد  تسا  يا  هراو  لایخ  وت ، روضح  یب  ندوب 

« متسیرگن نآ  رد  زارد  يرمع  ییآ ، رادیدپ  هنیآ  رد  ات   » .حور هنیآ  رد  دید  يراگنا  هبیاش  یب  ار  وت  ناوتب  ات 

.دومن یم  تقیقح  هب  هک  یمهو  زج  دوبن ، يا  هیاس  زج  هک  هچ  نآ  مامت  ياج  هب  ناهج ، ياج  هب  مدوخ ، ياج  هب  مدید  ار  وت 

 - هک ارچ  ار -  مندوب  .مشاب  دیاب  هک  متفایرد  نم  دـشاب و  دـیاب  هک  دـش  يزیچ  نامه  زیچ ، همه  متـشاذگ ، زیچ  ره  ياج  هب  هک  ار  وت 
.ندز هسرپ  هشیمه ، ریسم  رد  نتشاذگ و  تشپ  هب  ار  هظحل  هبوچراچ  وپاکت ، هب  هنوگ  نیا  دوبن  يزاین 

رد کنیا  یتسه ، .تسا  هدش  رورس  عامـس و  تسا ، هدش  زامن  تسا ، هدش  يداش  بلق ، يانهپ  رد  وت  هشیمه  روضح  اب  کنیا ، یتسه 
« میبلط تدایز  هک  تجاح  هچ  تسام  اب  رای  : » دناوخ مشوگ  رد  تفای و  زورب  نم 

یگدنز شیپاشیپ  رد  زبس  يریسم  نوچمه  وت  هک  ارچ  منک ؛ یگدنز  دیاب  .مشاب  دیاب  هک  نیا  هب  کش  زگره -  درک  ناوت  یمن  کش 
.یناوخ یم  وپاکت  هب  ار  مناج  یشخرد و  یم 

هبون تسشن و  دنهاوخ  راب  هب  دش ، دنهاوخ  زبس  هرابود  کشا  هب  هتسکش ، ياه  هخاش  مناد  یم  هک  ارچ  زگره ؛ درک ، دوش  یمن  کش 
.دش دنهاوخ  ون 

؛ دوش یم  نشور  وت  رکذ  اب  کیرات ، ناسنا  دنوش و  یم  هتخاس  زاب  هبوت »  » هب هدش ، بارخ  ياه  لپ 

.باتفآ ندمآ  اب  بش  نوچ 
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.دودز ناوت  یم  وت  ناهگان  زورب  رد  ار  هسوسو  نافوت  هک  ارچ  تسین ) یشیوشت  رگید  و   ) رگید درک  دیاب  تسا  ردق 

.ار هرابود  تشگزاب  تسب  تماق  هک  دیاب  درک و  دیاب  تساردق 

.ار زامن  شوغآ  هب  هدننایور ، ياه  شیاین  شوغآ  هب  هرابود  تشگزاب 

.درک زاب  دیاب  وت  شیپ  ار  هغدغد  مامت  درتسگ و  دیاب  ار  لد  هرفس 

« .دشخب یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  ارچ  دیربم ، نم  تمحر  زا  دیا ، هدش  دنمرواب  هک  یناسک  يا   » یتفگ دوخ  وت  هک  ارچ 

...دشخب یم  ار  ناهانگ  همه 

هچ يدومرفن ؟ اطع  وا  هب  دومن و  تساوخرد  وت  زا  یسک  هچ  يدادن و  خساپ  ار  ششهاوخ  وت  دناوخ و  ار  وت  یسک  هچ  اراگدرورپ ! »
(1) یتخاس » رود  ار  وا  درک و  کیدزن  وت  هب  ار  دوخ  ای  یتخاس ، دیماان  ار  وا  درک و  تاجانم  وت  اب  یسک 

! زاسم رود  دوخ  زا  ار  ام 

يدمحا ارهز   / زاین هاگ  هدعو 

هد مهاگآ  ناج  كاپ و  لد  برای 

هد مهاگرحس  هیرگ  بش و  هآ 

نک دوخیب  مدوخز  لّوا  دوخ  هار  رد 

هد مهار  دوخ  هب  دوخز  مدش  وچ  دوخیب 

! ییاناد لاح  همه  رد  ییانیب و  زیچ  ره  رب  هک  نآ  يا  اناوت ! مّویق  يا  اتمه ! یب  ياتکی  يا  یهلا 

.مندیئور قاتشم  وت ، زاین  ِناراب  هب  هتشغآ  .زیربل  ما و  هنشت 

.متخورف هانگ  هب  هاگن  مدرک و  تلفغ  هشیمه  نوچ  مکچوک  نهذ  ِدنلب  بش  رد  اتمه ! یب  قلاخ  يا  یهلا ،

يا هدنب  نم ؛ نیا  کنیا  ار ، امش  منک  تباجا  ات  ارم  دیناوخب  یتفگ : دوخ  وت  ناوخب ! ارم  ریذپب ! ارم  یبارس ، ياهایؤر  زا  مرازیب  اهلاراب !
ما یگدنب  مخز  رب  تسد  تا  يدنوادخ  تردق  هب  ایادخ ! راسمرش ،
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.دریگب دوخ  هب  نوکس  گنر  مموهفمان ، ياه  هدجس  شزرل  مراذگ و  مدق  وت  زاین  هاگ  هدعو  هب  عمط  زج  يریمض  اب  ات  شکب 

: تمناوخ یم  مرمع  ناتسهانگ  یخارف  هب  يا  هنیس  دولآ و  مرش  يا  هظحل  اب  اهلاراب !

« ...يِرمَأ ِیلْرِّسَی  يِرْدَص َو  ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  »

زا میا و  هدرک  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  ایند ، هب  یگتخاب  لد  طرف  زا  فیعض ، ناگراچیب  ام  .تسوت  صاخ  تّزع  تّوق و  ایادخ ! راب 
.میروجهم ترطف  رون 

.شوماخ ییایور  زا  هتفخ و  یتقادص  زا  منز ؛ یم  فرح  وت  اب  هریت  یتوکس  زا  نم  امیرک ! .نک  ییاجکی  ار  ام  ِییاج  ره  لد  زاین ! یب 

.دنناراب زا  یلاخ  مزاین  ياهربا  اما  منتفکش ، هتفشآ  اروفغ !

.تا یگدنب  يوس  هب  میاشگب  يا  هرجنپ  ینعمرپ و  توکس  زا  راشرس  مشاب ، ناراب  لثم  مراد  تسود  اراگدرورپ !

« يانم ینغَلب  یئاعُد و  یل  ْبِجَتسا  ِّکتزِعبَف  ! » امیرک

! یهلا

تساجک وت  ياضر  ما  یصاع  هدنب  نم 

تساجک وت  يایض  رون و  ملد  کیرات 

یشخب تعاط  هب  رگا  تشهب  وت  ار  ام 

تساجک وت  ياطع  فطل و  دوب  عیب  نآ 

.زاب ییایربک  هاگرد  هب  مدیما  مشچ  تسا و  زارد  وت  يوس  هب  مزاین  تسد  اراگدرورپ !

.ینک اطع  نم  هب  دوخ  لضف  هب  ار  توکلم  غاب  زا  یمیسن  مهاوخ  یم  وت  زا  اتمه ! یب  هناگی  يا 

نک متسمرس  قشع  بارش  هب  برای 

نک متسه  نک و  تسین  تدوخ  قشع  رد 

نک متسدیهت  دوخ  قشعز  هچ  ره  زا 

نک متسباپ  قشع  دنب  هب  هرابکی 
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یگیباقآ ءامسا  / دنوادخ هاگشیپ  رب  هدجس 

! اهتنم یب  تهاگن  تعسو  تسا و  دنلب  تمان  هک  نآ  يا  یهلا !

! تسا شرف  شرع و  رب  هدینارتسگ  هشیمه  تا  يدنوادخ  ِتمحر  ناوخ  تسوت و  نآ  زا  یتسه  مامت  هک  نآ  يا 
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! زوسلد یقیفش و  بوبحم ، يزیزع و  هک  نآ  يا 

! لامج راد  تسود  یلیمج و  هک  نآ  يا 

! یتخس تقو  هب  هاوخداد  هچ  ره  سرداد  يا  يراتفرگ و  ماگنه  رد  یهانپ  یب  ره  هانپ  هک  نآ  يا 

! ناقشاع قوشعم  ینافراع و  دوبعم  هک  نآ  يا  میوگ ! یم  نخس  وت  اب 

! یناهن ره  ياناد  يزار و  ره  ياونش  هک  نآ  يا  میوگ ! یم  نخس  وت  اب 

! ییاعد ره  هدننک  تباجا  هک  نآ  يا  یناگدید و  ياه  کشا  رب  هدننک  محر  هک  نآ  يا  میوگ ! یم  نخس  وت  اب 

، یهت یناتـسد  زج  ما و  هدرک  دنلب  ار  نامألا » ینکردا   » دایرف تا  يدنوادخ  هاگـشیپ  رب  هک  هدنکفارـس  راکهنگ  دـبع  منم ! نیا  نونکا 
.تسا هتفرگارف  تملظ  یتشز و  زا  يا  هلاه  ار  مدوجو  تسا و  ناساره  ملد  .مرادن  رگید  يزیچ 

ار مناـساره  لد  هک  نیا  هب  مهد  یم  دـنگوس  تلـالج  تزع و  هب  ناـنابرهم ! ِنیرت  ناـبرهم  يا  ار  وت  ما و  هدـمآ  تیوس  هب  ادـنوادخ !
! نک هطاحا  نامیا  ییانشور  اب  نیقی و  زا  يروناب  ار  مدوجو  امن و  تیافک 

! ناهراو ایر  زا  ار  مرادرک  نک و  كاپ  ییورود  قافن و  سنج  زا  ار  ملد  اراگدرورپ !

! ناشوپب تنایخ  تیؤر  زا  ار  منامشچ  دنبب و  غورد  رب  ار  منابز  یهلا !

هک مهد  یم  دـنگوس  تهاگرد  نیبّرقم  هب  ار  وت  هدومن ؛ گنت  نم  رب  ار  یگدـنز  هصرع  اـیند  راـصح  تمارک ! لـالج و  بحاـص  يا 
زا راشرـس  ار  شیوخ  لد  هاگ ، نآ  مشابن و  يرگید  هب  راودـیما  اسفناو ، يایند  نیا  رد  ات  ییامن ، عطق  تسوت  زج  هک  ره  زا  ار  مدـیما 

.میامن تنایاپ  یب  رهم 

! نانابرهم نیرت  نابرهم  يا 

نم ات  یناشوپب  مدوجو  رب  ار  هیکزت  عضاوت و  سابل  یهن و  مرـس  رب  تزع  جات  يرگنب و  ارم  تزع  هدـید  اب  زاب  اـت  ما  هدـمآ  نم  نونکا 
يرداـق و زیچ ، ره  رب  وت  هک  یتـسرد  هب  يراد ! یم  تسود  هک  موش  هنوـگ  نآ  تناگدـیزگرب ، ِیناـسنا  تمارک  زا  يریگ  هرهب  اـب  زین 

.اناوت

نایرقاب دیمح  / مینادواج وت  اب 

.ما هتسیز  هک  ییاهزور  مامت  هزادنا  هب  مسانش  یم  ار  وت  مشاب ، هدناوخ  ار  تمان  هک  نآ  يارب  طقف  هن  مناوخ ، یم  ار  وت  بش  زور و 
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.دیحوت زبس  هشیمه  ياه  لگ  يال  هبال  رد  میوب  یم  ار  وت 

.دیشوخ نشور  هشیمه  هناخ  رد  منک  یم  ساسحا  ار  تروضح 

ياه هتوبلگ  اب  ار  نآ  شیوخ ، شنیرفآ  هناـخراگن  رد  يا ، هتخاـس  يا  هزوک  نآ  زا  يا و  هدز  دـنویپ  مه  هب  ار  مدوجو  لـگ  دـنب  دـنب 
.دوارتب تفرعم  لالز  بآ  نآ ، زا  ات  يا  هدرک  يرگراگن  قشع 

، شیوخ تینم  كرات  هچوک  رد  ات  يا  هدرک  شکـشیپ  نم  سفن  کیرات  ياه  بش  هب  ار  نآ  وت  هک  تسا  یناـغمرا  هنئمطم ، باـتهم 
.منکن مگ  ار  ندیسر  وت  هب  هار 

.تسا هدوب  وت  تمارک  ناراب  زا  دز ، هناوج  نامیا  قیاقش  مدوجو  ریوک  رد  رگا 

هب منامـشچ  کشا  هرطق  هرطق  اب  شیورد ، كاپ و  شیوخ ، زا  دوخیب  ما ، هناقـشاع  ياهزاین  زار و  رد  ما ، هنابـش  ياهزادگ  زوس و  رد 
.مدنب یم  لیخد  وت  هاگدجس  حیرض 

، نآ زا  هک  منیب  یم  ار  نیقی  ناتخرد  شیاه  هیشاح  رد  منز ، یم  مدق  وت  لاصو  ياه  هچوک  رد  زیگنا  لد  يراهب  حبص  کی  رد  یتقو 
منک یم  مدزاب  مد و  ار  بولقلا » نئمطت   » نژیسکا مادم  موش و  یم  بات  یب  شزیوآ  لد  يوب  زا  تسا و  هدز  هفوکش  نامیا  ياه  لگ 

.دوش نامیا  توارط  زا  راشرس  ما  هنئمطم  ياه  هیر  ات 

رد یسر  یم  دایرف  هب  هک  ییوت  اهنت  یهلا ! میوگ : یم  هاگ  نآ  دوارت و  یم  مبل  زا  وت  مان  هفوکش  منیشن ، یم  وت  هاگدجس  رد  تقو  ره 
.یسک یب  ییاهنت و  ياه  هظحل 

دنازوسب ار  ام  عوضخ  ياه  هقاس  نامرورغ  ياه  هقعاص  هک  راذگم  یهلا !

.تفر میهاوخورف  دوخ  ّتینم  قالتاب  رد  يزاس ، اهر  شیوخ  لاح  هب  ار  ام  يا  هظحل  رگا  یهلا !

نامیا ياـیرد  ياـه  بآ  زین  ار  اـم  دـیدرت  لـحاس  نیقی ، ّدـم  رزج و  اـب  یّتح  هک  هنوگ  نآ  نک ؛ مطـالتم  ار  اـم  ناـمیا  ياـیرد  یهلا !
.دریگارف

میهاوخ ار  شیوخ  رتـشیب  میوـش ، یم  قرغ  رتـشیب  هچ  ره  هک  وـت  داـی  یهاـنتمان  ياـیرد  زج  میدوباـن ، میوـش  قرغ  هک  اـج  ره  یهلا !
.تخانش

وت اب  هک  ارچ  دوش ؛ یم  باسح  ما  یگدـنز  تاـظحل  نیرتراـبرپ  هک  منک  یم  ییاـه  هظحل  ناراـب  هفوکـش  ار  شیوخ  تاـجانم  یهلا !
.تسا نتفکش  وت  اب  نتفگ ، نخس 

.تسکش دهاوخ  ار  هراّما  وید  هایس  هشیش  دنیزگرب ، تسا  ندیسر  وت  هب  هار  هک  ار  میقتسملا » طارص   » هک ره  یهلا !
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.دراپس یم  وت  هب  اهنت  لد ، تسا و  غراف  ایند  تسین  تسه و  زا  دش ، وت  قشاع  هک  سک  ره  ایادخ !
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، تشهب هاگدـعو  ات  تشونرـس ، ياهتنا  ات  ار  ام  ریـسم  هک  دـشخرد  یم  وت  یلزا  ياه  غارچ  اـم ، يرولب  رهـش  یقارـشا  راولب  رد  یهلا !
.تسا هدرک  نشور 

شتآ هب  ار  دوخ  هک  ییوگ  میا ، هدرم  کشخ و  يریوک  وت ، یب  هک  رادم  غیرد  ام  زا  ار  شیوخ  تمارک  ناراب  شراب  هاگ  چیه  یهلا !
.میا هدرپس  خزود 

.مینام یم  مینادواج و  وت  اب  هک  بایرد  ار  ام  برای !

یگیباقآ ءامسا   / قشع یگدنب و  مسر  هب 

.میالآ یم  کشا  ياه  هناد  دیراورم  هب  وت ، هب  ندیسر  لایخ  هب  ار  متاجانم  زین  راب  نیا  راّتس ! يرافغ و  هک  يا  یهلا ،

نم : » يدومرف ناگتـشرف  هب  هک  اج  نآ  .يا  هدـیرفآ  تتاقولخم  ریاـس  زا  رترب  ارم  هک  مراد  نیقی  ینم و  دوبعم  وت  هک  مناد  یم  ایادـخ !
يزیرنوخ داسف و  هک  یهد  یم  رارق  نیمز  رد  ار  یسک  ایآ  اراگدرورپ ) : ) دنتفگ ناگتشرف  داد و  مهاوخ  رارق  نیشناج  نیمز  يور  رد 

»؟ دنک

(1) «! نوُمَْلعَت الام  ُمَلْعَا  ّینِإ  ، » وت و 

.يدومرف

ما و هدـیرب  همه  زا  لد  ما ! هتفاین  تا  يراگدرورپ  هاگرد  زج  یهاـنپ  مهاـنپ و  یب  نیمز ! يور  رد  وت  هفیلخ  منم ؛ نیا  کـنیا  اـهلاراب !
ار ما  هناسمتلم  هاگن  ما و  هداد  اج  لد  رد   (2)« دیرَولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیِلا  ُبَْرقَا  ُنَْحنَو   » هفیرش هیآ  قادصم  هب  ار  ترهِم 

! ما هتخود  وت  وفع  نامسآ  هب 

، مناوخ یم  شیاین  هداجـس  رب  دوجو ، قمع  لد و  قدـص  زا  ار  تیابیز  مان  هاـگ  ره  ارچ  هک  مناد  یمن  منآ و  تریح  رد  زونه  ایادـخ !
یم يراهب  ما  هتـسکش  لد  هدـید ، ِناراب  يارو  زا  دـکچ و  یم  ورف  میاه  هنوگ  رب  لاصو  کشا  لالز  ياه  هناد  زا  یناراب  راـیتخا ، یب 
! نشور ار  مدوجو  دنک و  یم  هدنز  ار  لد  وت  دای  کشا و  ییوگ  دنک ؟ یم  هفوکش  لد  هدیکشخ  هچغاب  رب  دیما ، ياه  هچنغ  دوش و 
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مزرل یم  دوخ  رب  دوخ  هدرک  دوخ و  زا  دریگ ، یم  ارف  ار  مدوجو  اباهم  یب  سرت ، مشیدـنا ، یم  دوخ  هب  هاـگ  ره  ارچ  مناد  یمن  ازیزع !
.دنک یم  ممارآ  بُولُقلا » نئمطَت  هّللا  ِرْکِِذب  الَا   » قادصم هب  هک  تسوت  دای  نیا  هظحل ، نامه  رد  و 

نیا هک  مسر  یم  نیا  هب  منک ، یم  ساسحا  لد  رب  ار  تا  يدیـشروخ  شبات  منک و  یم  زاـب  وت  تمـس  هب  ار  هدـید  قفا  یتقو  اـنابرهم !
.دنک یم  هدنز  ار  ناسنا  هدرمژپ  لد  دیشروخ ، ینارون  ياه  هعشا  شبات  دننام  هک  تسوت  ششخب  هاگن 

زا تلباـقم و  رد  هک  منآ  زا  هدنمرـش  نم  ینک و  یم  یهارمه  ارم  یطیارـش  ره  رد  اـج و  همه  هک  یناـبرهم  ردـق  نآ  وت  اراـگدرورپ !
ار تزع  يدیشروخ  ياه  هعـشا  تا ، يراگدرورپ  ِرارق  زا  زین  وت  ات  مروآرب  دایرف  دهاوخ  یم  ملد  ینامیـشپ ، یگدنمرـش و  نیا  يارو 

! ینزب هرگ  تا  ییاشامت  هجوت  یگدرتسگ  هب  ار  ما  هدزادوس  لد  تا ، يراگدرورپ  هجوت  اب  يزیرب و  مرس  رب 

یم تسا و  ناسنا  يارب  یتسه  ِدوجو  هک  مبای  یمرد  متفای ، هک  ار  یتسه  مبای و  یم  ار  یتسه  منک ، یم  هاـگن  هک  مفارطا  هب  اـنابرهم !
يا و هدیرفآ  ار  اهنآ  تتمحر ، ثیح  زا  هک  وت  يدنوادخ  هاگشیپ  رب  تسا  یتمظع  تسایرد ، نامـسآ و  نیمز و  رد  هچ  ره  هک  ممهف 

! يا هداد  تبسن  ناسنا  هب  ار  همه  همه و  ترهم  ثیح  زا  يا و  هدیناشخب  ار  اهنآ  تلضف ، ثیح  زا 

رثوک رد  هّللا ) ناحبس   ) رکذ اب  ار  تلالز  مان  مرب و  یم  الاب  هنادنمزاین  تزاین ، یب  ناتسآ  رب  تندوتـس  ناشن  هب  ار  میاه  تسد  ادوبعم !
.میامن یم  ترفغم  بلط  تدنلب  ماقم  زا  یهت  یناتسد  اب  مناجیپ و  یم  شیاین 

ریـسم هک  یهد  رارق  هنوـگ  نآ  ار  تسا  یـسانشادخ  ناـمه  هک  یـسانشدوخ ، توـالح  ما  هشیدـنا  رد  هـک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ازیزع !
هناقـشاع ینتـسیز  اب  ار  میاه  هظحل  منک و  یناسنا  ياه  یئاـبیز  زا  زیربل  ار  ناـهج  تسمرـس ، يا  هشیدـنا  اـب  منک و  ادـیپ  ار  یگدـنز 

.منادرگ كرابم 

تمرک هرفس  ناوخ  رب  تشیاین ، لالز  ناتسآ  رب  هتفرگ و  تسد  رد  ار  شیوخ  لمع  یهت  ماج  هنارمتسم  وت ، هفیلخ  نیا  کنیا  انابرهم !
دزیر و یم  کشا  هناقشاع  شیاین ، هداجس  رب  هدزوناز و 

! دراد ار  وت  تفرعم  يوبس  زا  يا  هعرج  يانمت  لاح ، هدیروش 
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شنیرفآ

( ناسنا )

ییازریم دیعس  دمحم  / تّیمدآ ِناج 

.داد نامرف  شا  هدجس  هب  ار  کئالم  تفگ و  کیربت  دوخ  هب  ار  وا  شنیرفآ  دنوادخ ، هک  يا  هدرورپ  زان 

.دش نیمز  رد  دنوادخ  هفیلخ  زین  طوبه  زا  سپ  هک  وا 

.تسا شراگدرورپ  تردق  تیآ  زین  شا  یکاخ  مسج  هک  وا 

.تسیرگن شا  یکاخ  ناتشگنارس  رب  دز و  گنچ  ار  كاخ  دمآ ، دورف  نیمز  رد  ناسنا  هاگ  نآ  سپ 

، دش نادرگرس  تریح »  » طوبه و هار  هروک  رد  دنچ  ره  ناسنا  يرآ ،

: تخاس يراج  شنابز  رب  ار  هبوت  تاملک  دنوادخ ، اما 

(1)« ...هیلع َباتَف  تاملک  ِهِّبَر  نِم  ُمَدآء  یّقَلَتَف  »

: داتسرف ورف  وا  يارب  ار  شتیاده  غارچ  و 

(2)« نونزحَی مه  الو  مهیَلَع  َفْوَخ  الَف  َيادُه  َِعبَت  ْنَمَف  يدُه  ِیّنِم  ْمُکَّنَِیتأَی  اّماَف  »

.مکلثم ٌرشب  انأ  اّمنا  لق  دندوب ، رشب  وا  نوچ  زین  ناربمایپ  هک 
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.دش هداد  بقل  تاقولخم  فرشا  ناسنا ، هنوگ  نیا  زا  و 

« تیمدآ ناج  هب  تسا  فیرش  یمدآ  نت  »

یناما مثیم   / ناگتشرف زا  رتالاب  یتلزنم 

« یتسه « » ناسنا «، » ادخ « ؛ دنا هملک  نیرت  گرزب  هملک ، هس 

.ییوس تمس و  نامز ، هار  هب  ور  ِنایرج  هن  تشاد ، ییوب  گنر و  نیمز  هن  دوبن ، رگا  یتسار  هب  ناسنا ،

يارب زیچ  همه  ًالصا  دشاب ؟ هتشاد  تسناوت  یم  ییانعم  هچ  دوبن ، ناسنا  روضح  نامهیم  رگا  تعسو ، قمع و  همه  نآ  اب  یتسه  ناهج 
هن دراد و  ار  ادخ  دوجو  كرد  شیاجنگ  نیمز  هن  تسا ، بیجع  .تسا  هدـش  هدـیرفآ  ادـخ  يارب  ناسنا  دوخ  یلو  هدـش ، قلخ  ناسنا 

.دبای یم  رد  نانمؤم  گرزب  ياه  لد  طقف  ار  گرزب  يادخ  .نامسآ 

تسا هدومرف  قح  هک  ربمغیپ  تفگ  »

تسپ الاب و  رد  چیه  مجنگن  نم 

زین شرع  نامسآ و  نیمز و  رد 

زیزع يا  ناد  نیقی  نیا  مجنگن  نم 

بجع يا  مجنگب  نمؤم  لد  رد 

« بلط اه  لد  نآ  زا  ییوج  ارم  رگ 

لماح هک  تسا  ناسنا  اهنت  .ناشتبالـص  نآ  اب  اه ، هوک  هن  نیمز و  هن  دیـشک ، تسناوت  ار  ادخ  تناما  راب  نامـسآ  هن  هک  تسا  هنوگچ 
اهنت .دنیبن  ادخ  زج  هک  دیسر  دناوت  اجنادب  اه ، هتـشرف  زا  رتالاب  دبای  تسد  یتلزنم  هب  دناوت  یم  یمدآ  اتفگـش ! .تسا  یهلا  تناما  راب 
تفص ود  هک  شا -  هدارا  لقع و  هطـساو  هب  دوش و  یم  نیمز  رد  ادخ  نیـشناج  یتسه ، رد  دوجوم  همه  نآ  نایم  زا  هک  تسا  یمدآ 

تسا و لماک  ناسنا  ماقم  مجنپ ، هبترم  دراد و  هبترم  جـنپ  یتسه  ِلک  دـنیوگ  یم  .دـبای  یم  زیاـمت  تادوجوم  رگید  زا  تسا -  یهلا 
(1) .دهد یم  ياج  شدوخ  رد  ار  یتسه  لک  هک  دسر  یم  یماقم  هب  ناسنا  ینعی  .دراد  دوخ  رد  ار  نیشیپ  هبترم  راهچ  لماک  ناسنا 

یم شیاه  لولـس  ناروناج ، ناهایگ و  تسا ، يراج  اهنآ  رد  تایح  بآ  هک  دـنوش  یم  شیاـه  گر  نوچمه  اـیند ، ياـه  هناـخدور 
.وا بلق  نیمز ، زکرم  دنوش و 
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.هللا همحر  ینیمخ  ماما  رحس ، ياعد  حرش  یلمآ و  هداز  نسح  هللا  تیآ  نآرق ، ناسنا و  - . 1
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لد ملاع  ثیدح  میوگ  یم  هچ  »

لگ رد  ياپ  بیشن و  رد  رس  ار  وت 

زجاع هدنام  وتو  وت  نآ  ناهج 

زگره هدید  سک  رت  مورحم  وتز 

يدرم هب  نادرم  نوچ  دنبرد  نایم 

« يدهعب اوفوا   » هرمز رد  آرد 

دندیرفآ راک  نیا  رهب  زا  ار  وت 

دندیرفآ رایسب  قلخ  هچ  رگا 

لامعا تسه  رد  ام  ملع و  نوچ  ردپ 

« لاوحا تسا  نیعلا  هرق  ناس  هب 

لباق زیچ  هک  تشذگن  يراگزور  ناسنا  رب  ایآ  دیامرف : یم  ناسنا  هروس  رد  هک  اج  نآ  تسادخ ، فیصوت  ناسنا ، فیصوت  نیرتابیز 
، میداد ناشن  وا  هب  ار  هار  .میدینادرگ  شیانیب  اونـش و  سپـس  میدومزآ و  ار  وا  میدیرفآ  طولخم  يا  هفطن  زا  ار  ناسنا  ام  .دوبن  يرکذ 

.دزروب نارفک  هاوخ  دشاب و  رکاش  هاوخ 

مادقا ینارماک  مرکا   / نزب تدوخ  هب  يرس 

دش دلوتم  دیدج  یقوش  اب  ناهج 

ِتوکـس درب و  یم  جوا  هب  یگنادواج  ِتسدرود  ات  ار  وا  تساخ و  یمرب  ناسنا  ِيولگ  زا  هک  دـش  يداـیرف  كاـخ ، ِتوکـس  هرجنح 
.تسکش یم  ار  اضف  نیگنس 

.راصعا نورق  هدید  جنر  هراصع  نیا  راو و  هناورپ  ِییایوپ  نیا  ینیمز ، ِنیشن  كاخ  نیا  یکاخ ، ِنیشن  نیمز  نیا  ناسنا ، و 

.داهن كاخ  هصرع  هب  مودق 

، دمآ ناسنا 

، شدوجو رد  ادخ  هدیمد  ِحور  اب 
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، یندشن مامت  یششوج  اب 

؛ شکرس یجوم  نانوچ 

هجهل دص  گنر و  رازه  اب 

.دوش تبحم  ِسیخ  ادخ ، ِتمحر  ِناراب  ریز  ات  دمآ 

.دوش يداش  رد  قرغ  شنادواج  ِتمارک  هنارک  رب  ات  دمآ 
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ِدتمم ِياهراهب  و  بویا ، يروبـص  ياه  لاس  هب  و  دز ؛ هرگ  فسوی  ِتباجن  زا  رپ  ِياهزور  هب  ار  ناهج  ِدولآ  مهو  ياـه  هیناـث  اـت  دـمآ 
.حون

.تفای ندز  هناوج  ِتأرج  ناسنا  يرآ !

! هدروخ كورچ  ياهدنخبل  وت  رب  دابم 

! هدرک بوسر  ياه  مشچ  وت  رب  دابم 

! هتفر تسد  زا  ياه  تصرف  وت  رب  دابم 

.نتخیرورف هسوسو  دادتما  رد  هکچ  هکچ  وت  رب  دابم 

! ندش قرغ  نیرفآرورغ  ياهدنخبل  رد  هرطق  هرطق  وت  رب  دابم 

! ناسنا يآ 

، ایب نییاپ  تداع » هچقاط  بل   » زا

، يوشب ار  ترگن  هتوک  نیب و  جک  نامشچ 

، اشگب ار  دوهش  ِنامشچ 

، رگنب ار  یگنادواج  زادنا  مشچ 

يوشب هرچ  مّسبت  ِبآ  اب 

، شونب تفرعم  همشچ  زا 

، هدب افص  ار  دوخ  رهم ، هنییآ  رد 

، نک فراعت  ار  یتسود  ياه  لگ 

.دنبب ار  دیدرت  رتچ 

.درابب وت  رب  تقیقح  ِناراب  راذگب 

! دزاس يراج  تقیقح  ِهوک  زا  ار  وت  همشچ  مشچ 
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، دز هناوج  وت  ِهاگن  ِتمس  زا  هراتس  نک  رواب 

! ناسنا يآ ،

نزب تدوخ  هب  مه  يرس 

روایب رطاخ  هب  ار  تتلاصا 
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، روایب دای  هب  هلآ » هیلع و  هللا  یلص  دمحم   » تنحم جنر و  ياهزور  اب  ار  دوخ 

نزب دنویپ  مالسلااهیلع  همطاف  ِيروبص » هصغ و   » ياهزور هب 

.نکشب ار  یتمه  یب  راوید  ِنوتس 

.نک يونعم  تاذل  رد  قرغ  ار  دوخ 

.ردب ار  یمرش  یب  هایس  ياه  هدرپ 

.نک هراپ  ار  ینیبدوخ  راصح 

.ایب نییاپ  تجاجل  ِنابدرن  زا 

.نارتسگب تنابل  رب  ار  یلدمه  ياه  هدنخ 

.شکرس هعرج  کی  رادرب و  ار  رون  هساک 

.دراد تسود  ار  وت  ادخ 

.تسا هدوشگ  وت  يارب  ار  شتیانع  ياه  هچیرد 

.ناچیپب تدوجو  هقاس  رب  ار  نامیا  کچیپ 

! ینامب بقع  میسن  باتش  زا  دنکن 

! دوش هایس  تیور  ادخ  هب  ندرک  تشپ  اب  دنکن 

! يوش ادخ  رهق  ریسا  ناطیش ، اب  یتشآ  اب  دنکن 

! دوش لامدگل  تنتشیوخ  ینیبدوخ ، ياه  ماگ  ریز  رد  دنکن 

! دنک شومارف  ار  یکاپ  ِبآ  ِگنر  تناتسد  دنکن 

.تسا هدوشگ  وت  يارب  ار  شتیانع  ياه  هچیرد  دراد و  تسود  ار  وت  ادخ 

.نزب تدوخ  هب  مه  يرس  ناسنا ! يآ 
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ناج يالج 

( ایر )

ییازریم دیعسدمحم  / راکبیرف ِسفن 

نـشور همـشچ  زگره  دسرت ، یم  ادـخ  زا  اهنت  هک  نآ  هک  ارچ  تسا ،؛ كرـش  ریـسم  رد  نداهن  ماگ  ایر ، .تسا  نمیرها  یگدـنب  ایر ،
.دزاس یمن  ایر  هدولآ  ار  شلد 

.دنک یم  ناریو  ار  یمدآ  حور  ایر » »

.تسا نتشیوخ  بیرف  ایر ،

ِرِخْآلا َو ِمْوَْیلِاب  ِهّللِاب َو  اّنَمآ  ُلوُقَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  « ؛ دنک یم  رتدایز  ار  شا  يرامیب  زور  هب  زور  دنوادخ  هک  دراد  رامیب  یبلق  راکایر ،
(1) اًضَرَم ...  ُهّللا  ُمُهَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  یف  َنوُرُعْشَی  ام  ْمُهَسُْفنَأ َو  ّالِإ  َنوُعَدْخَی  ام  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  َهّللا َو  َنوُعِداُخی  َنینِم�وُِمب  ْمُه  ام 

.دناکشخ یم  ار  نآ  دچیپ و  یم  ّتیدوبع »  » تخرد گرب  خاش و  هنت و  درگ  رب  هک  تسا  يا  هزره  هایگ  ایر ،

.دشاب رگ  هراظن  ار  تقیقح  زا  يا  هولج  دناوتن  رگید  زین  دوخ  هک  ییاج  ات  ددنب ، یم  رون  كرد  هب  ار  یمدآ  تریصب  هرجنپ  ایر » »

هب رایسب  تسا و  راکبیرف  یمدآ  سفن  هک  دشاب  شیوخ  سفن »  » ياه هچوک  رد  ایر ، شوماخ  یناهنپ و  ياه  مدق  بظاوم  دیاب  یمدآ 
.صالخا رد  نک  نام  يرای  ایادخ ! .دهد  یم  نامرف  يدب 
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مادقا ینارماک  مرکا  /؟ ایر گنر و  يال  هبال  رد  ردق  هچ 

تسا ْگنر  هد  تخب  يور و  ود  رهَد  رگ  »

« یتسیاب هناگی  وت  ِلد  يراب 

.میاشگ یم  یگّرمزور  گنر و  ِيال  هبال  رد  ار  منامشچ 

؟ ندش قرغ  ایر  گنر و  يال  هبال  رد  ردق  هچ 

؟ نتشگ ریسا  ریوزت  روز و  ِراصح  رد  ردق  هچ  ؟ ندوب قلعم  یناعم  اه و  هژاو  ِنایم  رد  ردق  هچ 

! دنیارایب تقادص  ِگنرکی  ِباجح  و  يوقت » سابل   » هب ار  شیوخ  دنروآرد و  نت  زا  ار  ایر  ِگنر  ود  ِنهاریپ  دنتسناوت  یم  همه  شاک 

! دنراگنب هدرپ  یب  ار  ناشراکفا  دنتسناوت  یم  همه  شاک 

! دوب یکی  ناماه  هرهچ  ِيور  ود  شاک 

! دوب لالز  بآ  لثم  نامسآ  نامتارکفت 

! دوب گنرکی  رون  لثم  نامهاگن 

! دش یمن  دولآ  هانگ  ِيال  لگ و  اب  نامریمض  یفاص  شاک 

! تشگ یمن  ریسا  ناگشیپ » ایر   » ِتسد هب  تقادص  ِهاپس  شاک 

! دوب زاب  تقادص  روبع  يارب  هار  ایر ، گنر و  ياه  هداج  رد  شاک 

.مینیچب اه  لد  عرازم  زا  ار  ایر  ياه  هشوخ  تقادص  ِساد  اب  دییایب 

.دوش هدودز  نامناتسد  زا  ایر  ِگنر  ات  مییوشب  تقادص  یکاپ و  همشچ  رد  ار  نامناتسد  ِيور  ود  دییایب 

: هک میهد  رس  ار  ایر  زا  تئارب  ِدایرف  تقادص ، ِگنرکی  مچرپ  ریز  رد  مهاب  همه  دییایب 

رادم یگنر  ود  زور  نوچ  بش و  نوچ  »

« رادم یگنز  ِخر  یمور  ِتروص 

.دزاسن قرغ  شیوخ  رد  ار  ام  یتشلپ  يدیلپ و  ناراب  ات 
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.میردب یگنرکی  غیت  اب  ار  ایر  ياه  هدرپ 
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زا هدیـشوپ  ِناراکایر  زا  تسا  رتراگدنام  تقادص ، ِلسن  هک  مینک  رواب  .مینکارپب و  یتسار  ربنم  يادـنلب  زا  ار  شیوخ  ِیگنرکی  دایرف 
.گنر

.دنک یم  رت  ناسآ  ار  یگدنز  هناقداص ، ياه  مالس  هک  مینک  رواب 

! میشونن ار  گنرین  هدنشک  ِگنرش  زگره  شاک 

! میماراین یگنر  ود  ریوزت و  هیاس  رد  زگره  شاک 

لد هریت  هلال  وچ  خوش و  یتسین  سگرن  وچ  رگ  »

« شابم نسوس  لگ  نوچمه  نابز  هد  يور و  ود  سپ 

« تسین یناشیپ  هب  صالخا  هک  رآ  شیپ  قدص  »

نایواک هبوبحم  / بیرف

درم و  ... 

ار دوخ  تمصع  مامت 

درک مگ  دوخ  نان  مان و  تیفاع و  ياپ  هب 

، سیلبا یلاوح  رد  و 

دولآ صرح  تسد 

درک مدنگ  دیرخ  ياوه  درک و  دنلب 

، تخادنا كورچ  شا  یناشیپ  هب  هک  يا  هنیپ  نیغورد  يامن  یلو 

شزامن رهُم  مرُه  هک 

، ایر غاد  دوب و  ریوزت  بت  زا  يرونت 

هداهن شا  هدجس  ییوداک  نایم 

درک مدرم  بیرف  رذن  و 
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لاصو دهش 

ییاضر هدیمح  / ندش رون  شطع 

.دنک یم  باریس  ار  وت  ندش  رون  ِشطع  يراشفب ، تشم  رد  ار  دیشروخ  ات  ینک  یم  دنلب  ار  تیاه  تسد  رون ، رد  یچیپ  یم 

هب تسفن  يدـنب ، یم  ار  تیاه  مشچ  تیاه ، مشچ  يور  هبور  دوش ، یم  رـشتنم  تشهب  يوب  اوه ، رد  یهد  یم  ناکت  ار  تیاه  تسد 
.ار تیاه  ماگ  دنناچیپ  یم  مه  رد  رواجم  ياه  نابایخ  دتفا ، یم  هرامش 

.ار تا  هتفر  تسد  زا  ياهزور  هودنا  ینک  یم  هفرس  دزادنا ، یم  نارود  هبار  ترس  اه ، جرب  درس  ِماحدزا  اه ، نیشام  اه ، نابایخ 

طوطخ یگنرمک ، دنخبل  .يوش  یم  در  زاب  همین  ياه  لاب  اب  یتشگرب  هرطاخ  زا  يراب  هلوک  اب  یتشاذـگ ، اج  نیم  ِنادـیم  رد  ار  تیاپ 
.دهد یم  ناشن  ینارون  دنک  یم  تیاکح  جنر  اه  لاس  زا  هک  ار  تتروص 

میس دچیپ ، یم  ترـس  رد  هلولگ  رابگر و  يادص  يراشف ، یم  تشم  رد  ار  تکالپ  ینک ، یم  هفرـس  یتسیا ، یم  اه  هزاغم  يور  هبور 
يراذگ یم  تا  هنیس  يور  ار  تتسد  دنهد ، یم  ربخ  یتعاس  بمب  کی  راجفنا  زا  اه  هبرقع  دنور ، یم  هژر  تیور  هبور  رادراخ  ياه 

اهوتـسرپ هب  ار  تزاورپ  ربخ  ات  ینک  یم  اهر  رهـش  ِمومـسم  ِياوه  رد  ینک و  یم  زاـب  ار  تدـنب  یناـشیپ  تشهب -  زا  گـناد  کـی  - 
يا هتسد  اب  ات  .دهدب 
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ياوه تیاوه  يریگب ، رپ  لاب و  ریز  كالفا ، ِیهانتیال  تمـس  هب  ار  كاخ  اـت  ینارتسگب ، تیاـه  لاـب  ریز  ار  چوک  اهوتـسرپ  زا  رگید 
.ایقاقا رطع  زا  هتشغآ  تس ، يراشرس 

؟ هدروآ لحاس  هب  رس  یب  ِنارتوبک  مََلب ، مادک  .دنز  یم  جوم  تیاه  نایرش  رد  نوخ  نوراک  رازه  ینک  یم  سح 

، دتفا یم  هدجس  هب  تیور  هبور  رگنـس ، .سوبع  ياه  هرخـص  رب  نوراک  بوک  جوم  بش  رتسکاخ ، دود و  بش  توراب ، رّونم و  بش 
هب نارادـیپس  مامت  دوش ، یم  زاب  تیور  هبور  نامـسآ ، ياـه  هچیرد  يرذـگب ، كاـخ  زا  دـیاب  .يراد  یمرب  رت  عیرـس  ار  تیاـه  ماـگ 

.دروآ یم  نوخ  يوب  داب  رد  تا  هیفچ  تا ، یگداتسیا  کبس  هب  تنداتسیا ، کبس  هب  دنتسیا  یم  دننک ، یم  ادتقا  تتماق 

زا رت  هدرتسگ  تیاه  لاب  ینک  یم  سح  دزیر ، یم  ورف  تیاه  مشچ  يدوگ  رد  نامـسآ  دـچیپ ، یم  مهرد  اه  نابایخ  ینک ، یم  هفرس 
یم كاـخ  زا  ، تسا هدرـشف  نآ  زا  تساـه  لاـس  تبلق  هک  ار  يدرد  ینز  یم  دـنخبل  دـتفا ، یم  هرامـش  هب  تیاـه  سفن  تـسا ، شیپ 

دیشروخ يزادگ ، یم  ینک ، یم  باریس  ار  تندش  رون  ِشطع  ینک ، یم  هفرـس  یچیپ و  یم  دوخ  رد  .یتفا  یم  كاخ  يور  يرذگ ،
.لاصو ِدهش  زا  يوش  یم  باریس  هعرج  هعرج  نامز ، ناکم و  زرم  زا  يوش  یم  ّدر  يوش ، یم 

يدمحا ناخ  دوواد  / قشع نیا  تسا  نوگانوگ  هچ 

دوش يا  هدـنرپ  شرتسکاخ  زا  ات  رتسکاخ  هب  ات  ار  ناسنا  درب  یم  هار  هک  شتآ  نوچ  یهاگ  قشع ؛ نیا  دراد  یبیجع  ياـه  لکـش  هچ 
.دهد رس  ار  قشع  زاوآ  هرابود  هک 

نیرت خرس  هب  ار  راثیا  ناشن  خیرات ، هنیس  رب  دنک و  یم  ینیگنس  تسد  ود  هفک  رب  هک  بآ  تأیه  هب  هاگ  ینوگانوگ ؛ ياه  لکـش  هچ 
روش هچ  هک  هو  دـنک ؛ یم  لّدـبم  رز  هب  ار  یکاخ  ییاهنت  هشوگ  رد  هک  یبش  همین  ياوجن  تأـیه  هب  هاـگ  دـهد و  یم  تداهـش  هملک 

! قشع تسا  نیرفآ 

.دبایب ار  يا  هدش  مگ  هرابود  هک  ات  ادنلب  زا  هدمآ  دورف  هک  يا  هدنرپ  ناسنا ؛

نآ هیاس  رد  ناگتشرف  هک  دنک  انب  يدیـشروخ  شناج  رد  دبایرد و  ار  انمت  دنلب  ياه  باتفآ  نآ  هرذ  هرذ  نایم  زا  ات  هدمآرب  كاخ  هب 
.دنسانشب هنوگرگید  ار  ادخ 
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زا دزاسب و  زاوآ  توکـس ، زا  دراذگ ، مه  رب  ار  اه  تشخ  ات  دیآ  یم  نیمز  هب  .نامز  یب  رد  يدهع  زا  هتخیوآ  دنلب  راشبآ  نیا  ناسنا ؛
نیا دراد  یبیجع  ياه  لکـش  هچ  ...یقـشاع  رگوجو  تسج  نینچ  زا  دتـسرفب  نیرفآ  دوخ  رب  شیادـخ  هک  يدوجـس  هرابود  كاخ ،

.یشومارف هب  رتورف ، نایاپراهچ  زا  هاگ  قشع و  هب  دور  یم  رتارف  هتشرف  زا  هاگ  هک  ناسنا ،

اپ شیوخ  يوجو  تسج  هب  هک  دنشاب  یسک  ییاهنت  رگاینخ  هک  یتقو  اه ؛ کشا  تفای  دنهاوخ  یلیامش  هچ  هک  یـشیدنا  یم  دوخ  اب 
؟ كاخ رب  هدش  اهر  هّکی و  ناسنا  ناسنا ؛ دنک  دناوت  یم  هچ  رب  اهنت  هیکت  تسا ...  هداهن  نیمز  رب 

زا هک  کـیرات  ياـه  مشچ  يوپاـکت  یماجنارـس  یب  زا  هن  خالگنـس و  ياـه  هنماد  تسدرود  زا  هن  هک  یبـیرغ  زاوآ  زج  هچ ؟ رب  هیکت 
؛ ناسنا .دزیخ  یمرب  قشاع  یناسنا  نورد 

زاگ هاگ  تسا و  هراـپمخ  هاـگ  .بآ  هاـگ  تسا و  شتآ  هاـگ  هک  قشع ، زج  دـنک  هیکت  دـناوت  یم  هچ  رب  رگوجو  تسج  دوجوم  نیا 
.تسا قشع  هلان  هک  دشک  نوریب  ار  ییان  ياون  شحور  ّیفاص  زا  ات  دروخ  یم  هرذ  هرذ  ار  شا  هنیس  هک  یلدرخ 

.درادن ار  شکاردا  ناوت  يا  هدنیارس  هک  هن  دوش ، یمن  هدورس 

.ندرک سمل  دناوت  ار  قشع  راشبآ  دنلب  تأیه  هک  یناتسد  دید و  دناوتب  هک  تسین  ینامـشچ  يا ، هدنناوخ  هک  هن ؛ دوش ، یمن  هدناوخ 
(. تسا شتآ  هراپمخ  رد  هراپمخ  هاگ  دنام و  یم  بآ  هب  هاگ  هک   ) قشع ناشوج  هرهوج  اب  دشاب  ناسنا  هک  رگم 

.دیشک دیاب  راظتنا  هرابود  نداز  راظتنا  هب  رتسکاخ  رد  دش و  دیاب  هکت  هکت 

.نتخوس هرذ  هرذ  اه ، لدرخ  نیریش  شزوس  رد  دش و  دیاب  هرذ  هرذ 

شزوس رد  درک و  وضو  هراپمخ  اب  تخوس و  قشع  رد  هک   ) یبایرد ار  ناسنا  هک  یـشاب  هتـشاد  ار  نآ  ناوت  ات  تخوس ؛ دیاب  هرذ  هرذ 
(. دش نفک  ییایمیش 

ناشوج شطع  هب  ارحـص ؟ یگدیتفت  رب  خرـس  ناگژاو  زاورپ  هب  شتآ ؟ هب  بآ ؟ هب  دـنام ؟ یم  هچ  هب  قشع ؛ نیا  تسا  نوگانوگ  هچ 
؟ دنزیر یم  بآ  رب  بآ  دنشاپ و  یم  مه  زا  راثیا  ینیگنس  زا  هک  هّفک  ود  هب  فک ؟ رب  ریشمش 

هب رظتنم ؟ رتسکاـخ  نیمادـک  هب  زاورپ ؟ نیمادـک  هب  هراـپمخ ؟ نیمادـک  هب  تسا ) هدـش  هتـسش  قـشع  رد  هک   ) ناـسنا دـنام  یم  هچ  هب 
؟ دایرف نیمادک 
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مادقا ینارماک  مرکا  / هتخوس ياه  لخن  هرطاخ 

.منیب یم  تیاه  هناش  رب  ار  تدارا  ِزبس  ِلاش  هک  یتسه  هنابش  ياهداعیم  رابت  زا  وت 

.ناسرب خرس  ياهربونص  ِنامشچ  تیاهن  یب  هچ  ار  ممالس 

.میشون یم  ار  نانآ  شمارآ  ِبآ  هفطاع ، ندش  جلف  رون و  ندش  دوقفم  رصع  رد  هک  ینانآ  رب 

.ربب ناغمرا  هب  ناشیارب  ار  كاخ  ياه  یگنتلد  زا  هعرج  کی  و 

.دشوج یم  كاخ  ياه  گر  رد  نانچ  مه  ناشخرس  ِنوخ  نامیا ، ناسون  قشع و  نادقف  راگزور  رد  هک  ینانآ  يارب 

.دنتشاذگ ياج  كاخ ، رد  ار  ناش  ینامسآ  بلق  زا  هکت  کی  هتخوس ، ياه  لخن  هرطاخ  اب  هک  یناتماق  تسار 

«. دنتفرگ هناشن  ار  لطاب  دندناشن و  دوخ  ياه  حالس  رب  ار  شیوخ  ياه  تریصب  دنتفر و   » هک ینانآ  هب 

.میریسا یگرمزور  راصح  تشپ  زونه ، ام  و 

.دندیسر هراپمخ  رخآ  ِّطخ  هب  اه ، لد  مدقم  ِّطخ  زا  يا  هروطسا  یتأیه  رد  نانآ 

.میا هدیزخ  ینیبدوخ  هیاس  رد  زونه  ام  و 

دندیسر جارعم  ياه  هپت  هب  دندرک و  یط  ار  نیمز  ِتسپ  ياه  تشد 

.میا هدینت  شیوخ  ِدرگ  هب  نایسن  هلیپ  زونه  ام  و 

: دندز یم  دایرف  ناشتاجانم  باهتلا  ماگنهابش و  ِياغوغ  رد 

« دنام میهاوخ  خیرات  هنادواج  ِناتماق  تسار  ام  »

.میا هریخ  شپت  رپ  ياهزور  باهتلا  هب  زونه  ام  و 

.دنداد وشتسش  ار  دوخ  تفرعم ، همشچ  رد 

 ... دنتشادرب و نیقی  ِدبس  زا  ار  تداهش  ِخرس  بیس  قایتشا  ِناتسد  اب 
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.دید ار  تداهش  ِروش  ناوت  یم  دوهش  هنییآ  رد  اهنت  و 

.دینش ار  صالخا  ِخرس  ثیدح  ناوت  یم  یگنادواج  ِتسد  رود  رد  اهنت 

، گنج ِیسامح  روش و  رپ  ياه  هیناث  قیاقد و  همه  زا  رذگ  رد  زورما 

.دننک یم  راک  فیعض  نامتقیقح  ِنامشچ  مه  زونه 

.دور یم  الاب  نام  یگدنز  زا  تلفغ  ِتفآ  درب و  یم  باتش  اب  ار  نامیاه  هیناث  نامز ، ِرهن  مه  زونه 

.میدوبک ياه  سوباک  ِریگ  نیمز  مه  زونه 

میشک یم  شیوخ  اب  ار  یگدوهیب 

مینک یم  سفنت  ار  هدز  خی  ياه  هژاو 

میا هدرک  وخ  یلصاح  یب  هب 

میسونأم ینادرگرس  اب 

يزاورپ هن  يزاوآ ، هن  يروش ، هن  یقشع  هن 

.دبلط یم  روش  اب  نازرابم  قشع ، زیرکاخ 

.تسا یندینش  یگدیروش  هصق 

دکچ یم  هرطاخ  ياهربا  زا  هرطق  هرطق  لالز ، نشور و  ياه  فرح  زونه 

یشومارف نایسن و  هتسب  ياهرد  ِتشپ  رد  اه ، هظحل  ِنهذ  رد  زونه 

دیدرت خُسانت و  همه  نیا  ِيال  هبال  رد  یگلصوح -  یب  همه  نیا  رارکت  رد 

.تسا هدش  هتشادرب  نیقی  دبس  زا  هک  دسر  یم  ماشم  هب  خرس  بیس  کی  ِرطع 

.نک وجتسج  قایتشا ، ِناتسد  اب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ...اه مان  ِزورید  زا 

رد تداهـش  هک  اهزور  نامه  ياوه  اوه ، هن  دـهدب و  تقادـص  هتخوس و  ِتوراب  قشع و  يوب  هک  تساهزور  نامه  كاـخ  نیمز ، هن 
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.دشاب و ...  هدیمهف » « » یکچوک «، » يرکاب ، » قشاع ِنادرم  ِمرگ  ياه  سفن  زا  زیربل  دز و  یم  جوم  نآ 
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.میا هدش  مگ  بذاک » ِندمت   » يال هبال  رد  مینز و  یمن  دایرف  مه  ار  نامدوخ  یتح  هک  میا  هدش  راکشومارف  ردق  نآ  اهزور ، نیا 

.دهد یمن  قشع  يوب  نامیاه  هداّجس  درادن و  تباجا  تمرح  رگید - ام -  ياه  تسد  ارچ  هک  میسرپ  یمن  دوخ  زا  میناد و  یم 

.میتشاذگ نیمز  مه  ار  ناماه  هیرگ  میتشاذگ ، نیمز  ار  هحلسا  هک  زور  نآ  هک ، نیا  رطاخ  هب  دیاش 

.میتشاذگ نیمز  مه  ار  ناماه  تاجانم 

.میتشاذگ نیمز  مه  ار  نامراثیا  میتشاذگ ، نیمز  مه  ار  ناماهرواب 

اه و ساسحا  ِزورید  زا  میا و  هدیـشک  یـشومارف  سنج  زا  يراصح  زورما ، اهزور و  نآ  نیب  دوخ ، تسد  اب  هک  میا  هدش  دب  ردـق  هچ 
! میا هداتفا  رود  اهزاجعا 

.میشاب اهنآ  لثم  میناوت  یمن  هک  نیا  رطاخ  هب  دیاش 

.میدرکن رواب  ار  اه  بش  نآ  اهزور و و  نآ  ام  هک  نآ  رطاخ  هب  دیاش 

رد ار  رون  نایهار  ياهاوجن  تارطاخ  میا و  هدنابـسچ  هناخ  راوید  يور  ساـسحا ، یب  یباـق  رد  ار  تکلمم  قشع  ِزورید  نینچ ، نیا  و 
.تسا هتسشن  نآ  رب  یشومارف  ِكاخ  اهراورخ  هک  میا  هدرک  ینادنز  يرتفد 

ياه لاب  نویدـم  نطو ، ماـم  هک  نیا  هن  رگم  میتسه ؟ ادهـش  هدـش  ملق  ياـه  تسد  یمخز و  ياـه  هنیـس  نویدـم  اـم  هک  نیا  هن  رگم 
؟ تسا قشع  يوک  ناگتشرف  ِنینوخ 

! دوخ میشاب و  اهنآ  نویدم  هک  ادابم  سپ 

! دوخ میشاب و  اهنآ  هدنمرش  روضح ، يادرف  ادابم 

یمرخ هفطاع  / شوماخ هرطاخ  نارازه 

یمن ینیگنـس  رهـش  هدولآ  ياوه  رگید  دریگ ، یم  هزات  یناج  محور  دـهد ، یم  الج  ار  ملد  خرـس ، ياه  كاخ  نیا  ياوه  رد  سّفنت 
.دنک

.دوش یم  کچوک  ترظن  رد  ایند  يور ، یم  هار  هک  اه  لمر  يور 
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.دراد شوماخ  هرطاخ  نارازه  هّکف » »

.دنک یم  ِهل  شا  هنادرم  تبیه  ریز  ارم  رورغ  مامت  هّکف » »

.تساج نیمه  تسرد  زاورپ  يوکس  هدنامن ؛ یهار  ههوک  ود  ات 

« کلیبس یف  َهداهّشلا  انقزرا  مهّللا   » ياوآ ینک ، شوگ  بوخ  رگا  .دهد  یم  هداّجس  هلفان و  لیمک و  رطع  زونه  تّمه ،» جاح   » هّینیسح
.دنازرل یم  ار  هینیسح  ياهراوید  مه  زونه 

.دنوش یم  ناهج  ناگدنمزر  نیرت  قاتشم  نیرتروشرپ و  شنازابرس  هک  تسا  یناگداپ  نیرت  مارآ  اج  نیا 

! تسکش یم  ار  ههوکود  ياه  بش  توکس  تّمه » جاح   » مرگ يادص  هرابود  شاک 

یم دیهـش  دندیرفآ ، یم  هسامح  دـندش ، یم  قشاع  دـندز ، یم  هنیـس  دـندناوخ ، یم  هحون  دـندش ، یم  عمج  هرابود  اهنآ  همه  شاک 
! دنداد

.البرک هیبش  تسرد  دنا ؛ هدز  دنویپ  نیمز  هب  هک  تشهب » زا  تسا  يا  هعطق   » هچملش و  ... 

يا هدش  یلاخ  تدوخ  زا  ینک  یم  ساسحا  .دوش  یم  یلاخ  تیاپ  ریز  يراد ، یمرب  هک  مدق 

.دنک یم  هطاحا  ار  تا  هدز  نافوت  ياه  هظحل  بیجع ، یشمارآ 

نیم يور  تیاپ  شاـب  بظاوم  ...خرـس ؟  یبیج  نآرق  کـی  اـی  ینوخ ، هرطق  یکـالپ ، يا ، هرطاـخ  يدرگ ؛ یم  هچ  لاـبند  یناد  یمن 
! دورن

.دننک يزاسکاپ  ار  وت  ياپ  ياج  ات  دنتفر  اهنآ 

.ینک دایرف  هتفخ  ياه  شوگ  رد  ار  اروشاع  هّصق  ینامب و  وت  ات  دنتفر  اهنآ  یشکن ، سفن  شتآ  دود و  ياوه  رد  وت  ات  دنتفر  اهنآ 

ياهرکیپ هراپ ، هراپ  ياه  تسد  ادـج ، ياهرـس  هتفرگ ، نوخ  ترطاخ  زا  يرتفد  تسا ؛ یگنادرم  خـیرات  گرب  نیرت  نشور  هچملش ،
...كاب یب  ياه  هنیس  كاچ و  دص 

رـسارس یناـهج  رد  دـیاب  هک  وت  دـنهاوخ ؛ یم  زارف  رـس  ار  وت  نادیهـش  نک ! كاـپ  تا  یناـشیپ  زا  ار  مرـش  قرع  ریگب ، ـالاب  ار  ترس 
.ینک دایرف  ار  زورید  درم  نادرم  تقیقح  یتسیاب و  گنرین  غورد و  لطاب و  ياه  « مسیا »

.دنتفاکش ار  كاخ  هنیس  هنامولظم  هک  ییاه  نوخ  تیناقح 
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.دنداد یم  دنویپ  نامسآ  یلاها  هب  ار  نیمز  نانکاس  دندش و  یم  نامسآ  نیمز و  لاصّتا  طخ  هک  ییاه  هیفچ  تیناقح 

موی لک   » ِتقیقح رد  زونه  اهزور  نیا  هظحل  هظحل  دـهد و  یم  البرک » ضرا  لک   » رطع زونه  كاخ ، نیا  هرذ  هرذ  نک ! هاـگن  بوخ 
.دنز یم  جوم  اروشاع »

میسر یمن 

میسر یمن  نایاپ  هب  میود و  یم  تسا  يرمع 

میسر یمن  نامیا  هب  میدش و  کش  ریجنز 

دوش یم  متخ  اجک  هب  ام  هار  نایاپ 

میسر یمن  ناراب  هب  تسا  نشور  هک  يزیچ 

تسا یهت  ام  ناتسد  هراتس و  نامسآ ، کی 

میسر یمن  ناشکی  چیه  هب  دب  تخب  زا 

تسا نشور  تساهامش ، نابز  ربت  یتقو 

میسر یمن  ناتخرد  زبس  رکف  هب  زگره 

دنک یم  هیرگ  ام  تبرغ  هب  نیمز  یّتح 

میسر یمن  نادیهش  ياپ  كاخ  هب  ینعی 

يریخ یلع 
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نوتیز مخز 

يدمحا ناخ  دوواد  / هدش مگ  یگنس  ناسرپ 

.زونه مناسرپ  افیح ، ياه  هزیر  گنس  رب  هنهرب  اپ  رارق و  یب  .زونه  مناسرپ 

يا هراپمخ  تسد و  رد  گنـس  یناوج  دـنام ؛ يا  هثداح  زا  اهنت  هک  یمان  ناسرپ  .هدـش  مگ  یتسد  ناسرپ  .هدـش  مگ  یگنـس  ناـسرپ 
.چیه رگید  روک و 

وره هک  تردام  ریوصت  هب  .تا  هدش  مگ  ناتـسد  رد  هدـش  مگ  ياه  گنـس  ریوصت  هب  .وت  ریوصت  هب  ما  هتـسشن  ناگداتـسیا  ورملق  رد 
.دنوش یم  نفد  شمنامشچ  رد  شا  هدش  هکت  هکت  دنزرف  رازه  زور 

تمـس .منک  یم  مگ  ار  تیاه  تسد  تمـس  ...دـهد  یم  تیاـنج  يوب  توراـب ، يوب  دـهد ، یم  نوخ  يوب  داـب ! نیا  تسا  درـس  هچ 
هیاس و یب  ما ؛ هیاس  یب  هچ  تیانج ، يوب  توراب ، يوب  دراد ؛ یشحو  يوب  ...داب  نیا  تسا  خلت  هچ  ...ما  هدرک  مگ  ...ار  تیاه  گنس 

«. ملانب هنوگچ  مهاوخب ؟ هچ  مسرپب ؟ هچ  میوگب ؟ هچ  مبایب  ار  وت  ات  ...گنگ 

(. دهد یم  تیانج  ياهروپیـش  يوب  هک   ) دیآ یم  موش  داب  نامه  داب ، هک  تسیک ؟ یگنـس  ياه  هظحل  نیا  حـتاف  میوگ : یم  مدوخ  اب 
هک نامردام ، لاح  هب  ای  وت ، لاح  هب  ای  نم ، لاح  هب  ای   ) دـیرگ یم  راز  هنوگ  نیا  هک  تخیر  اجک  زا  یگنتلد  همه  نیا  گنـس ، لد  رب 

(. دنوش یم  نفد  هتخوس  رپرپ  ياه  لگ  شنامشچ  رد  هبترم  رازه  يزور 
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اما مناد ، یم  تسام  اب  رای ، توراب ؟ تسا و  دود  رایتخا  رد  ناکم  هک  نونکا  تسا ...  هداتـسیا  نامز  ياجک  رای ، میوگ : یم  مدوخ  اب 
نامز ياجک  رد  راـی ، دراـکب ... ؟ سدـق  هنیـس  رد  تشد  تشد  ار ، ماـیتلا  یب  ياـه  مخز  هنوگ  نیا  دـیاب  یک  اـت  نوخ  ياـه  همـشچ 

؟ تسا هداتسیا 

رد هراپمخ  هک  تسا ، هار  رد  نوخ  هک  .هدـیبوک  ما  همجمج  رب  تسا و  هتـشذگ  داب  نونکا  و  ( ؟ تسیک یگنـس  ياه  هظحل  نیا  حـتاف 
نیمه زا  مراد  رواب  اجک و  زا  مناد  یمن  هک  يدـیما  اب  ما ؛ هتـسشن  ناگداتـسیا  ورملق  رد  نم ...  اما  تسا ) هار  رد  زواجت  هک  تسا ، هار 

.تسا هدرک  هفوکش  ما  هنیس  رد  نیقی ، هب  یکیدزن 

...دـنیب یم  کیدزن  ار  زیچ  همه  دور ، یم  ورف  شرواـب  یناـمز  یب  رد  هک  هاـگ  نآ  یلو  ناـمز ، زا  دـسرپ  یم  هچ  رگا  هک  يدـیما  اـب 
.ار اه  سونقق  هرابود  ندش  هداز  ار و  يدازآ  ار ، يزوریپ 

.توراب يوب  هن  دهد و  یمن  تیانج  يوب  رگید  هک  ار  داب  .دوش  یم  هتشادرب  سدق  ياپ  زا  هک  دنیب  یم  ار  اهریجنز 

یکاپ هب  هک  تسا  ناگدید  متـس  اب  هدنیآ  تسیک :)؟ یگنـس  ياه  هظحل  نیا  حتاف  : ) دـهد یم  خـساپ  نتـشیوخ  هب  دوخ  هک  یلاوس  و 
.دنراد رواب  دوهعم ، هوکشاب  زور  تقیقح  هب  ناشرواب و 

.دیما راظتنا و  رد  هتفکش  ياهرواب  نیا  دنناتماق  تسار  هچ  اهورس ! نیا  دنا  هداتسیا  تسار  هچ 

.دهد یم  رس  يزوریپ  دایرف  دراد و  بل  رب  شوخ  يدورس  گرزب ، حتاف  نآ  هک  ار  ینامز  دننیب  یم  ایوگ 

هاگن فیعـض  هک  نانآ  يزارفارـس  زور  گرزب ، يزوریپ  زور  ...دوش  یم  زاب  دـنب  رد  ناگدیدمتـس  همه  ياپ  زا  اـهریجنز ، هک  يزور 
.دنمرواب دندوب و  اسراپ  هک  یلاح  رد  دندش ، هتشاد 

مادقا ینارماک  دمحم  / يا هداتسیا  وت 

، مسانش یم  ار  وت  هسامح ! هدنپت  بلق  يا  هضافتنا ،

، نک حتف »  » حورجم ياه  قفا  میدقت  ار  تسدکی  ییانشور  زیر و  ورف  ناراکتیانج  يرـس  هریخ  رب  ار  تمـشخ » ياه  هشوخ  ! » دلاخ هآ 
.تسوت ياه  هسامح  هار  هب  مشچ  نیطسلف ، هک 
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! دروآرد شوج  بنج و  هب  ار  هنارتیدم  نآ ، جوم  يادص  ات  نک  رجفنم  ار  دوخ  راجزنا  دلاخ ! هآ ،

اب هک  ینابز  یب  نابز  اب  هن  ار  تیاه  فرح  .نک  رادـیب  ار  رواب  نهذ  زا  رود  تسد  رود  یلاها  رادرب و  سوناـف  هیفچ  کـی  دـلاخ ! هآ ،
.دنأوت نوخ  گنر  زمرق  ياه  یهام  هنشت  اهریگبآ ، مامت  هک  نک  شخپ  ار  تنوخ  نزب ، ماقتنا  یموب  نابز  اب  يزاین ، یب  نابز 

« حفر  » مان يادنلب  رب  ار  حتف  قریب  نک و  دازآ  لیلخلا  هزغ و  هدولآ  بضغ  نابصاغ  دنب  زا  ار  جارعم »  » نامسآ هضافتنا ! هآ ، دلاخ ! هآ ،
! دمآرد زازتها  هب 

مـشخ زا  رت  هدنـشورخ  رت و  هدنفوت  هشیمه  ات  هسامح  تضهن  هک  شابم  بوک  نمیرها  نوگ  لین  فادها  هب  لین  نارگن  هضافتنا ! هآ ،
.تفرگ دهاوخرب  رد  ار  نارگ  لاغشا  ياه  هظحل  مامت  زیتس ، مصخ 

توکس فقس  نتخیر  ورف  دهاش  زور ، کی  وت  ناسآ  هک  شاب  نئمطم  اه ! هرطاخم  هرصاحم  رد  يا  اه ! تمایق  هلبق  يا  نیطـسلف ! هآ ،
یم وت  رانک  رد  هشیمه  ات  دـنیآ و  یم  لاب  رد  لاب  اـه ، قرب  دـعر و  نیرت  هّدـنرغ  بلق  زا  يدازآ  ياورپ  یب  ناگدـنرپ  دـش و  دـهاوخ 

.دننام

نـشور ار  اه  هثداح  مامت  هلیتف  دنـشک و  یم  قارتحا  هب  ار  نایمارح  تراقح  وت  هلیبق  زا  ینادرم  زور  کـی  هک  مناد  یم  نیطـسلف ! هآ ،
.دننک یم 

، يزوس یم  زبـس  يا و  هداتـسیا  يزوس ، یم  زبـس  ناـنچمه  اـّما  تسا ، هدرک  هشیر  وـت  ناوختـسا  زغم  رد  شتآ  هچرگا  نیطـسلف ! هآ ،
هیده همه  هب  ار  ینـشور  مشچ  نامـسآ  کی  دریگ و  یم  لاب  وت  رتسکاخ  زا  سونقق  هلیبق  کی  زور ، کی  هک  مناد  یم  يا و  هداتـسیا 

.دنهد یم 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ایرد تسد  رد  تسد 

، یشک یم  سفن  تحار  و  ... 

یشاب تدوخ  لام  هک  یتقو 

! درک ادیپ  دوش  یمن  هک  یشحو  ياه  هلولگ  ناهد  رد  ار  شمارآ 

.اه یج  یپ  رآ  كانزوس  هزوز  رد  ار  هدنخ  و 

.نویهص ِناتسرپ  هبارخ  موش  دنخشین  رد  ار  نادجو  و 
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؟ تسا لواپچ  ِراوآ  ریز  سدق ، ِزورما  شمارآ  هک  نیا  هن  رگم 

، نطو نادنزرف  ِموصعم  ياه  هدنخ  هک  نیا  هن  رگم 

، نابایخ ياه  یشاک  يور  زا 

دنیشن یم  ناگتشرف  ياه  لاب  رب 

.دسوب یم  ار  تداهش  دنیشن و  یم 

! درذگ یم  ردق  هچ 

بورغ گنت  نیرخآ  زا 

.يدناوخ یم  دورس  ایرد ، تسد  رد  تسد  هک 

؟ يا هدیسرپن  افیح »  » هتفرگ لاح  زا  رگید  هک  دوش  یم  ردق  هچ 

تـسرد یبوچ  ياپ  ترهاوخ ، ِکسورع  هدـش  هدـنک  ياپ  يارب  يا و  هدرکن  كاپ  ار  تریپ  ِردام  ياه  کـشا  هک  دوش  یم  ردـق  هچ 
؟ يا هدرکن 

؟ يا هداتفا  رود  تدوخ  زا  هک  دوش  یم  ردق  هچ 

، يا هداتفین  اپ  زا  تیاه ، یگتسخ  مامت  اب  زونه  و 

.دشاب تهاگ  هیکت  نوتیز ، هک  یتقو 

توراب يوب  شتآ و  هچراپکی  ياه  هچوک  هب  ینز  یم  لُز 

یبای یمن  نآ  رد  ار  تا  یکدوک  تارطاخ 

.تسا هدیشک  شوغآ  رد  ار  تا  یگداوناخ  هدروخ  كاخ  سکع  هک  يا  هدروخ  كَرَت  باق  زج 

.دریگ یم  تلد 

.یهد یم  گنس  تسد  هب  ار  دوخ  هدز  لوات  ياه  تسد  و 

ار دوخ  تماقتسا  يروخ ، یم  مسق  و 
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ایرد تسد  رد  تسد  هک  ییادرف  يارب 
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ینک باریس  ار  هرجنپ  مد  ياه  نادلگ  مامت 

ایرد لحاس  رد  و 

قشاع ناکواکچ  اب  ادصمه 

.یهد رس  يدازآ  دورس 

ینارهت نیسحدمحم  / ادرف زورما ، زورید ،

 ... زورید

ياه هتـشپ  رب  میدـش ، رت  گرزب  یتقو  دـندناوخ و  ییالال  ام  ياه  گنـس  زا  ام  يارب  ناردام  میدـمآ و  ایند  هب  گنـس  ياـه  هتـشپ  رب 
رب زبس  یتوقای  نوچ  ینیمزرـس  تفگ ؛ یم  نخـس  نامنیمزرـس  زا  اـم  يارب  هک  مینک  شوگ  ریپ  يوگ  هّصق  هب  اـت  میتسـشن  یم  گـنس 

لحاس

هنوگچ هک  تفگ  یم  احیرا »  » خرـس ياه  لگ  زا  .تفگ  یم  افیح »  » ياه لاقترپ  رطع  زا  میداد ، یم  شوگ  ام  تفگ و  یم  وا  .اـیرد 
شوگ هب  ناگتشرف  همزمز  يادص  ییوگ  دچیپ ، یم  نوتیز  ياه  غاب  نایم  رد  داب  یتقو  هنوگچ  دنراد و  یم  او  شین  هب  ار  ناسنا  بلق 

.دسر یم 

...دنا هدینش  دوخ  كاخ  يور  ار  ناربمایپ  ياه  ماگ  نینط  يراگزور ، هک  تفگ  یم  ییاهرازتشک  زا  ام  يارب  و 

.میدرک یم  ناشرورم  اهراب  میتشاد و  یم  هاگن  دوخ  هنیس  رد  اهبنارگ  يا  هنیجنگ  نوچمه  ار  تارطاخ  نیا  ام  و 

 ... زورما

ار نامناکدوک  هیرگ  زورما  .دینک  ناریو  ار  ام  ياه  بلق  تسناوت  دیهاوخن  زگره  اّما  دـینک ! یم  ناریو  ار  ام  ياه  غاب  اه و  هناخ  امش 
یم یط  هنهرب  ياهاپ  اب  ار ، دـیعبت  ياه  نابایب  زورما  .میهن  یم  نامروجنر  ياه  لد  رب  یغاد  نوچ  ار  دوخ  نانز  هجـض  میونـش و  یم 

ار تسد  رود  ياه  هتـشذگ  ترـسح  .میرب  یم  نایاپ  هب  کی  هب  کی  نامنیمزرـس  زبس  ياهراهب  داـی  اـب  ار  تبرغ  ياـه  لاـس  مینک و 
 ... ادرف ات  مینام  یم  راظتنا  رد  میراشف و  یم  ولگ  رد  یضغب  نوچ 

...ادرف

ص:34

هرامش 63 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


ياه بلق  شخرذآ ؛ نوچ  دـیّرغ و  میهاوخ  هدـنفوت  ياهدابدرگ  نوچ  دـمآ ، میهاوخ  هک  دـنگوس  دـنوادخ  مشخ  هب  دـمآ ، میهاوخ 
دنازوس و میهاوخ  دوخ  ترفن  شتآ  رد  نیبوچ ، ياه  تب  نوچ  ار  امـش  تخاس و  میهاوخ  یمنهج  .تفاکـش  میهاوخ  ار  نات  یگنس 

.تسام نیمزرس  اج  نیا  دز : میهاوخ  دایرف  داتسیا و  میهاوخ  امش  ياه  هناریو  رب  هاگ  نآ 

.تسا هدرک  هصالخ  وت  رد  ار  دوخ  مشخ  هودنا و  مامت  خیرات  نیطسلف ! نم ، نیمزرس 

، تسا هدرمن  وت  بلق  اّما  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  وت  اهرادراخ  میس  ترفن  زورما 

.دپت یم  زونه  نم ، هنیس  رد  وت  بلق 

.دز میهاوخ  دنخبل  ار  نتسیز  هرابود  وت  اب  دنگوس ، ادرف  ینشور  و  زورما ، تماقتسا  هتشذگ ، هوکش  هب 
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نامز هچیرد  زا 

هراشا

هبنشکی

دادرم 1383  4

یناثلا 1425 يدامج   7

July. 25  . 2004

ورسخ رصان  میکح  هلاس  تفه  رفس  زاغآ 

يوسوم همطاف  هدیس  / یموب ياهزاوآ 

.یتشون یم  باتهم  رون  ریز  وت  مسیون ، یم  یباتهم  رون  ریز  نم 

.يرخ یم  لاب  وت  مرخ ، یم  طیلب  رفس  يارب  نم 

.یشک یم  دیپس  يا و  هرقن  طوطخ  بش ، هایس  رتفد  رب  وت  منک ، یم  هایس  ار  مدیپس  هچرتفد  نم 

.ینیشن یم  لایخ  هدنرپ  هچیلاق  رب  وت  موش ، یم  راطق  راوس  نم 

.میوش یم  هارمه  رفسمه و  ام  .یتفا  یم  هار  وت  متفا ، یم  هار  نم 

، نامز ياه  هداج  رد  وت  .ییوگ  یم  نم  هبار  تمان  وت  .ییوگ  یم  کیربت  ار  مدـّلوت  زین  وت  منک ، یم  مالـس  تا  یگلاس  لـهچ  هب  نم 
.ینک یم  انش  نامسآ  رد  ییاشگ و  یم  رپ  نیمز  رد  وت  .ینز  یم  مدق  اه  هناخدور  ینعی 
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مهاب ام  .مینک  یم  زاب  ار  ناملد  هرفُـس  رفـس  رد  ام  .دـنوش  یم  بابح  تاـملک  .یـشخب  یم  ناـیهام  هشیدـنا  هب  ار  روانـش  تاـملک  وت 
ترفس مزالم  نم  یتسه و  ینایدابق  ورسخرصان  وت  .میوش  یم  تسود 

.تشگرب تفر ، دراد ؛ هجو  ود  رفس  میوگ  یم  نم 

.ادخ هب  قلخ  زا  رفس  قلخ ، هب  قلخ  زا  رفس  قلخ ، هب  ادخ  زا  رفس  ادخ ، هب  دوخ  زا  رفس  تسا ؛ هنوگ  راهچ  رفس  ییوگ  یم  وت 

.میور یم  دنه  نیمزرس  هب  ام  .ینکش  یم  ار  توکس  وت  .منک  یم  توکس  نم 

.ینک یم  چاق  ار  تضایر  ياه  هناودنه  وت 

.ینز یم  زاگ  ار  لّقعت  درس  ياه  بیس  يربیس  رد  وت  میور ، یم  يربیس  هب  ام 

.دتفا یم  تا  ینامیشپ  رب  كورچ  نیچ و  زا  یشقن  میسر ، یم  نیچ  هب  ام 

.ییارس یم  لزغ  عرصم ، هب  عرصم  وت  میور ، یم  رصم  هب 

.میشون یم  ار  ییایرد  ياه  لگ  قرع  میراذگ و  یم  قارع  هب  مدق  هاگ  نآ 

.میرپس یم  خیرات  بابرا  هب  ار  لهج  ياه  هباّرا  ناتسبرع ، رد  وت  نم و 

.ار ناگُمی  ِمدرم  یموب  زاوآ  میناوخ ؛ یم  زاوآ  ناراب ، ندمآ  نُمی  هب  نمَی ، رد  نم  وت و 

.مینز یم  مدق  نامز  هناخدور  رد  نانچمه  ام  .میروایب  دنق  فکتعم ، نایطوط  يارب  دنقرمس ، راهدنق و  زا  هک  دور  یمن  نامدای  ام 

.دوب ینایدابق  ورسخرصان  وت  مسا 

یم اراخب  هب  ام  الاح  ینک  یم  شومارف  ار  رفـس  ياه  یخلت  خـلب ، رد  یهد و  یم  نان  نانوی ، هنـسرگ  هفـسالف  هب  وت  .میتفا  یم  هار  اـم 
.میوش یم  ْهِم  هتفرگ ، راخب  ياه  هشیش  تشپ  رد  میور و 

.مینک یم  زاغآ  ار  تیدبا  هب  رفس  میوش و  یم  داب  رفسمه  ام 
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هبنشود

دادرم 1383  5

یناثلا 1425 يدامج   8

July. 26  . 2004

داصرم نیرفآرورغ  تایلمع  زورلاس 

ییازریم دیعسدمحم   / ادخ هاگنیمک 

.تخادنا نینط  ربز » راهچ   » هگنت رد  داصْرِْملِاَبل » َکَّبَر  َّنِإ  هیآ  هک  هاگ  نآ 

.دندمآ راتفرگ  یهلا  نادرم  مشخ  شتآ  رد  نیقفانم  هتسد  هتسد  هک  هاگ  نآ 

يوس هب  شیوخ ، ياپ  اب  دـندوب ، هدرورپ  ناشاه  هنیـس  رد  ار  هنیک  و  قافن »  » رذـب هک  نانآ  هنوگچ  هک  دـندید  ناگمه  هاگ  نآ  يرآ ،
.دنتفاتش دنوادخ  رکم »  » هاگنیمک

هنارایـشوه و اـم ، نهیم  ناـنیرفآ  هساـمح  تسا ، هدروخ  قرو  سدـقم  عاـفد  میوـقت  هحفـص  نیرخآ  دنتـشادنپ  یم  همه  هک  هاـگ  نآ 
.دندرک دس  ناهابور  هناروزم  نوخیبش  رب  ار  هار  هناروالد 

« َنوُرِْصُبی ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَشْغَأَف  ادَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ادَس َو  ْمِهیْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  «َو 

ار راهب  روشک  تقیقح »  » هک دنتشادن  ار  نآ  تریصب  نیقفانم ، ناگدید  هک  دوب  هنوگ  نیا  زا  و 

.دنبایرد
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.دندوب هدمآ  عافد  یب  ياه  هناخ  ِگنج  هب  کنات  اب  نانآ 

.دندوب هدمآ  خرس  لگ  دربن  هب  هزینرس  اب  نانآ 

...دنتسیا یم  زاب  ریدقت  گنچ  رد  هک  نآ  زا  لفاغ 

.دروخ مقر  بالقنا ، تاراختفا  ِرتفد  زا  رگید  یناشخرد  گرب  هک  دوب  هنوگ  نیا  زا  و 

يدمحا ناخ  دوواد  / دنوادخ هدعو 

« ...دش زاغآ  ناشغورف  یب  نامشچ  هاگرد  زا  یهابت  هک  »

.دنراد ههربا  هاپس  نتسکش  يوس  ور  راقنم ، رد  شتآ  ینامسآ  ناگدنرپ 

.تسا دنوادخ  هوکشرپ  ریدقت  تسا ، هدمآرد  لسلسم  تأیه  هب  ریلد ، نافک  رب  ناج  ناتسد  رد  هک  نیا 

.تسا دنوادخ  ریدقت  يرآ ،

یب دنا ؛ هدمآ  غارچ  نتشک  هب  هک  ینالدهایس  رس  رب  دوش  یم  هایـس  زور  دزرل و  یم  ناریـش  شّرغ  زا  نیمز  دوش و  یم  هایـس  نامـسآ 
.تشک ناوت  یمن  هدیرب  ياه  سفن  نیا  اب  ار  دیشروخ  دننادب  هک  نآ 

.دنراد ههربا  هاپس  نتسکش  يوسور  ناشاهراقنم  رب  یگنس  شتآ  اب  لیبابا ، ناگدنرپ  نونکا 

دـنزرل و یم  روک  ياـه  لد  .تسا  هدـش  روک  یناـنیمطا  نیزگیاـج  دـیدرت ، .تسا  هدرک  زاـغآ  یهاـبت  هب  ور  يروک  هسوسو  نوـنکا 
.دنوش یم  ندش  زاب  هب  روبجم  شتآ  نافوت  ندید  هب  انیبان  ناگدید 

«. داصرملابل َکِّبَر  َّنِا  و  « » باذع طوس  کبر  میهلع  َّبصف  »

وا يرای  هک  یماگنه  .کیبل و  ار  شتوعد  دـنتفگ و  خـساپ  ار  شنامرف  هک  دـسر ، یم  یهورگ  هب  ادـخ  يرای  هک  تسا  ماگنه  نآ  و 
وا يرای  زا  ات  نادـنمرواب ، ياه  هنیـس  شیاشگ  مه  تسا و  نیکرـشم  رب  هبلغ  مه  یهلا  حـتف »  » دـسر و یم  ارف  زین  يزوریپ  دـسر ، یم 

.دندرگ رتدونشوخ 

تسا و يرای  دایرف  رسارس  نامسآ ، دزرل و  یم  دنا  هدمآ  یهایس  نتفاکش  هب  هک  ینادرمریش  ياپ  ریز  نیمز ، .دوش  یم  هایـس  نامـسآ 
.رصن هوکش 
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یتسد زین  نانآ  ات  تسا  هدیـسر  نآ  نامز  دندرک  یم  نامگ  هک  ینالدروک  يارب  تسا  یموش  نایاپ  نیا  باذـع ؛ شتآ و  زا  یلادوگ 
.تسین یفلخت  چیه  ادخ  هدعو  رد  هک  نیا  زا  لفاغ  دنشاب ؛ هتشاد  هتفشآ  ناوخ  رد 

مادقا ینارماک  دمحم  / اروشاع هریشع  زا 

تماقتسا قرـشم  رد  برغم ، دابآ  مالـسا  .هار  رد  تریـس  سیلبا  قفانم  قفا  رد  قفا  شوجو و  بنج  رد  هثداح  دوب و  شوپدالوپ  هداج 
.دشکب شتآ  هب  ار  حور  یب  نایناج  مجاهت  زواجت و  راب ، نیا  ات  دوب  هداتسیا 

عفترم رد  ات  دندمآ  یم  لدروک  ناقفانم  .دنبای  تسد  دوخ  یتسین  نیرت  تسدـکی  هب  ات  دـندمآ  یم  تریـس  سیلبا  لدروک و  ناقفانم 
.دنوش فقوتم  شیوخ ، ماخ  لایخ  نیرت 

.اهنآ هدز  لاخبت  یکیرات  رظتنم  شتآ  رد  شتآ  دوب و  ناشنیرفآ  لاجنج  ياه  همجمج  هار  هب  مشچ  ناتسروگ ، رد  ناتسروگ 

.دنراپسب يدبا  یشومارف  هب  ار  شیوخ  نایصع  دننک و  ناهنپ  یگریت  رد  ار  شیوخ  گرم  ات  دندومیپ ، یم  هار  بش  رد  مارآ  مارآ 

.هسیسد يوب  ناشیاه  تسد  داد و  یم  كاّحض  يوب  ناشیاه  فتک 

.نامیا نیرت  هتفر  داب  رب  ناشداقتعا  دوب و  یموش »  » نیرتروش ناشیاه  مشچ 

.قشع مدقم  ّطخ  رد  نامیا  دوب و  يزور  هریت  لوا  ّطخ  رد  نمشد 

.دوش روانش  یلع » ای   » يانشآ يادص  رد  تساوخ  یم  هک  دوب  دابآ  مالسا  راب  نیا 

زا ناتفـص ، رکم  نیب  هاتوک  گـنرروک و  ياـه  مشچ  هک  دـیرفآ ، یم  هساـمح  هعقاو ، قاور  رد  هک  دوب  توتف  باـتفآ  ياوتف  راـب  نیا 
.زجاع دوب و  لفاغ  رظندنلب ، نادرمدار  هدارا  دنلب  كرد 

فّقوتم یتاولص  هاگتـسیا  نیلّوا  رد  ار  ناقفانم  هنتف  سَفَن  ات  دندوب ، هار  رد  اروشاع  هریـشع  زا  ینارای  البرک و  هلیبق  زا  ینادرم  راب  نیا 
.دننک

.شیوخ سفن  یهاوخ  هدایز  يادف  دنوش و  شیوخ  يزرو  رکم  يزوت و  هنیک  هکرعم  مودعم  ات  دندمآ  یم  ناقفانم 
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یم نمشد  .دهد  لدروک  ناگدنوش  لصاو  كَرَد  هب  ینیگنس  سرد  ات  دوب ، هار  رد  بلطداهج  رگـشل  رگـشل  نامیا و  نادرگ  نادرگ 
.دوش نوفدم  دوخ  هایس  هیاس  رد  زجع ، زا  يراب  هلوک  اب  ات  دمآ 

.اه هسانق  يذوم  ياه  سگم  راتفرگ  دوش و  تلفغ  رد  قرغ  شزیمآ  قارغا  رورغ  اب  ات  دمآ  یم  نمشد 

، دیـشک شتآ  هب  ار  قشع  دوش  یم  هک  دنتـشادنپ  یم  دوخ  نامگ  رد  دوب و  ناـقفانم  یپ  رد  یپ  دـنفادنپ  ناـبیتشپ و  چوپ ، ياهرادـنپ 
.دیشک هبّالص  هب  ار  نامسآ  درک و  ریخبت  ار  دایرف 

دوب و نیگنـس  ناشرـس  ریز  .درک  اـه » تمه  جاـح   » میـالم ياهدـنخبل  نیزگیاـج  ار  یبـّلقت  ياـه  مّسبت  دوـش  یم  هک  دنتـشادنپ  یم 
يا هتخانشان  يورین  قشع ، هک  نآ  زا  لفاغ  اّما  .دنـسرب  ندیپت  بلق  هب  ات  دنتـشذگ  یم  هداج  گر  زا  بورکیم  نوچ  یهت ، ناشاهزغم 

.تسا

یمیقم بیبح  «/ داصرم »

دـصر ار  تسود  مان  ناشاه  لد  هاگ  نیمک  رد  هک  نانآ  .توراب  شتآ و  كاح و  نادرم  اه ! لد  هدـننک  دـصر  ناگتـسشن  داصرم  هب 
.دنرادید هظحل  رامش  هراتس  هک  نانآ  .دندرک 

یم همزمز  ناشاه  بل  رب  هظحل و  هب  هظحل  هدنزو  شتآ  زا  اورپ  یب  ناش ، لد  مارآ  لحاس  رانک  رب  دـنا  هتـسشن  ناگتـسشن ، داصرم  هب 
.ْداصرِْملِْاَبل َکِّبر  َّنِا  دننک ،

رد دـننادب  هک  یب  دـنا ، هدـنکفا  تسم  ياه  هسیـسد  شوغآ  رد  ار  ناش  هشیدـنا  هک  رتوس ، نآ  نالفاغ  هب  دـهد  ربخ  هک  تسیک  سپ 
.دش دنهاوخ  راتفرگ  رتوس  نآ  هظحل  دنچ  یهاگ  نیمک 

* * *

زج ییاهب  ادخ ، ات  نتفر  دنتـسناد  یم  دننک و  راثن  تداهـش  نشج  رد  ار  شیوخ  ناج  ات  دندوب  انـشآ  هک  ینادرم  زاورپ ، قشاع  نادرم 
یسک هاگ  نیمک  رد  .البرک  دای  هب  یگنشت  زا  راشرس  ییاه  ههقهق  هاگن و  یلاخ  زا  رپ  ییاه  یتشپ  هلوک  اب  ینادرم  .دهاوخ  یمن  ناج 

یم ینامـسآ  ياهزیرکاخ  هب  هک  ینادرم  .دنک  یم  دـصر  ار  اه  هظحل  نیرتابیز  هک  تسا  دایرف  مشچ  رد  مشچ  .دـیوگ و  یمن  نخس 
دنشیدنا و
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، اهدیـص دایـص  دزن  ات  .یهتنملا  هردـس  حـتف  اـت  هلمح  هلمح  .ناشدـناوخ  یم  ییادـن  دـنک و  یم  ناشدـصر  يرون  هک  اـج  نآ  .زاورپ 
.يرگن یم  ناناج  هب  يراپس و  یم  ناج  هک  تسابیز 

رب كالپ  .دوش  یم  زاـغآ  داـصرم  .تسا  شیپ  رد  گرزب  ینـشج  اـیوگ  .دـنک  یم  ناراـب  رون  ار  اـضف  رونم  .دوش  یم  زاـغآ  داـصرم 
! تسا زیگنا  مغ  ردقچ  رفس  گنهآ  متسر  كالپ ،

هب .یمـشچ  ره  دنخبل و  يا  هکت  هب  یبل  ره  نایداصرم و  ياه  بل  يور  رب  دوش  یم  هکت  هکت  دایـص ، دنخبل  دوش و  یم  زاغآ  داصرم 
.رفس هشوت  نیمه  کشا ؛ هعرج 

...یهتنملا هردس  حتف  ات  هلمح  هلمح 

! دایص يابیز  نالازغ  هلمح  هلمح 
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هبنش جنپ 

دادرم 1383  8

یناثلا 1425 يدامج   11

July. 29  . 2004

قارشا خیش  يدرورهس ، نیدلا  باهش  خیش  تشادگرزب 

یتیاده نیسح  / مهو دولآ  هم  ياه  یمراط  رب 

! دوب هاتوک  تیارب  نامسآ  هار  ردق  هچ  .يراپسب  اه  غیت  هب  رس  هک  يور  یم  ناوراک  نیرخآ  باتش  اب 

.دوبن ار  سک  چیه  هک  ییاوه  رد  يدز  یخرچ  .تفر  یهاوخ  ماگنه  یب  يدمآ و  ماگنه  یب 

.تسا ناشیرپ  درخ  يوسیگ  هک  اج  نآ  مهو ، دولآ  هم  ياه  یمراط  رب  يدیشک  هدرپ  گنرد ، یکدنا  یب 

.اهنت هدنهج و  یبلق  يدیشیدنا ؛ تبلق  اب  هاتوک ، ياه  لاس 

.تسد الاب  نایگدرپ  نیلّوا  ِقارشا  زا  تخوس  تا  هنیس  .تمان  تسا  يزیخ  هلزلز  ِناهج  ناوج ! خیش 

.تا هدیدان  ياه  باوخ  رد  دیتلغ  يدیرد و  ار  ایند  نامسآ  درذگ ! یم  نازوس  هاتوک و  هچ  باهش ، يدوب و  باهش » »
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.تسا هدنامن  لهج  ياه  هترگ  يارب  یتصرف  كاخ ، ناریو  هرهچ  رب  وت  یکالفا  تشگنا  رس  اب 

.يدش هدوشگ  گرم  يور  هب  یشوغآ ، نوچ  هک  يدوب  ناهج  همه  وت 

.دنمهف یمن  اه  گنس  هزادنا  هب  یّتح  تیوسارف  ِنادرخ  یب 

.يدزن کلپ  اه  هحفص  رب  مد ، نیرخآ  ات  هک  لیئربج  زاوآ  زا  یتساخرب  نانچ 

.كالفا هب  مشچ  کی  كاخ و  هب  مشچ  کی 

.يدیشک سفن  قشع  لقع و  اب  هک  ییاوه  تسا ؛ کیدزن  لاصو  ياوه  تسا ! راومه  ندز  وهوه »  » يارب ردق  هچ  وت  هار 

.يدوشگ يدبهپسا  راونا  رب  ار  اه  هچیرد  هک  يدوب  وت  نیا  تساخ و  یمرب  هلاس  نارازه  باوخ  زا  ناسنا  یناویح  حور 

«. رکف  » زا تنابیرگ  و  رکذ »  » زا تنابل 

نیمه ّتبحم  درِخ و  ياقتلم  .تسا  نایامن  حبص ، هدشاو  ياوه  راشرس و  ياه  همـشچ  اب  بارـس ، یب  ياه  هدکهد  رگید ، هّلپ  دنچ  ات 
.تسین نما  هدکهد  هب  یهار  ار  ناهابور  .تساج 

ياه یمراط  رب  هک  ییاه  هدرپ  رد  .يا  هتخاس  تاملک  اب  هک  يرود  ياه  هبلک  هب  يورب  يورب ؛ يرادرب و  ار  تراشرـس  راب  هلوک  دیاب 
.يدیشک مهو  دولآ  هِم 

اه تسدارف  رد  وت  دندز و  غیت  دوب ، هدنام  كاخ  رب  هک  ار  هچ  نآ  .دنتـشک  ار  تا  هدنامیقاب  اهنت  .یتشادن  ندـب  رد  ناج  هاگ  چـیه  وت 
.يدوب لصو  يوپاکت  رد  نانچمه 

.تسب یهاوخن  ار  تا  یقارشا  ياه  کلپ  هاگ  چیه  هک  یتسه  یتقیقح  وت 

ینوطالقس میرم  / هناقشاع گرم  تعسو  هب  يزار 

ناگتشرف شزاون  رد  سیخ 

يدرک زاغآ  یگدنرپ 

دوسح ناوتان و  ياه  مشچ  ات 

ار تزاورپ  ییابیز 

هرذ هرذ 
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دنریگب هلعش 

تا یقارشا  ياهرواب  قیمع  رد  و 

تارذ

هرطق هرطق 

دنوش روانش 

شیوخ زا  یناشن  چیه  یب 

ار هتفشآ  ياه  هار  مامت 

یتشاک یسوناف 

ار تا  هراومه  داعیم  یناشن  ات 

اهداب

دننک رطعم  هچوک  هب  هچوک 

كاخ

تا هزادنا  یب  یگرزب  لباقم  رد 

دوب هدنام  ریقح 

دندش باریس  هفسلف  كانشطع  ياه  هچایرد  مامت  تشگ و  لزان  شیاشگ  ناراب  تعیفر  یناشیپ  رب  هک  دنمهوکش ! ینامـسآ  درم  يا 
.تهاگن هنایفوص  تضایر  زا 

میسن

تا یقارشا  ناوسیگ  رات  زا 

ار یتوکلم  ياهزاوآ 

تخاون هبترم  رازه 
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اه هناورپ  ررکمان  عاعش  و 

ار تهاگن  یتوهال  زرم 

دندیود

باتفآ
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ار تا  یهللا  هفیلخ  يادر  حبص  ره 

رون هیراج  تایح  رد 

دوب هتسش 

! دوهش زا  هدش  نیشن  هت  لالز  يا 

رهش ياه  هناش  رب  هدنزگ  يراوآ 

تخیر ورف 

رهش ياه  هناش  رب  هدنزگ  يراوآ 

تخیر ورف 

نماان ياه  هچیرد  زا  تندیرب  ناهودنا  مجح  زا  يراوآ 

دوب گرزب  يزار  ندیسر  وت  يارب 

هناقشاع ياه  گرم  تعسو  هب  يزار 

مهبم هدوشگان و  ياه  هار  مامت  هزادنا  هب  يزار 

برغ یلاوح  ياه  هچوک  مامت 

ار تیادص  شچیپ 

دندوب هتفر  الاب  قارشا  ءزج  ءزج  زا  هک 

ار تا  ییوداج  ياه  بل  معط  و 

نامسآ عفترم  ياه  هلپ  ات  هک 

دندوب هدیود 

.دندرک هرطاخ  ار  تنشور  ياه  مشچ  و 

، دوب هتخیمآ  قیقع  تارذ  مامت  خرـس » لقع   » اب هک  ار  تا » یلیئاربج  رپ  زاوآ   » هدنور ياه  هخاش  دندش ، ریزگان  بلح  دنلب  ياهراوید 
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هلبآ ياپ  دوب و  هدیدرون  رد  ار  تارذ  دنب  دنب  هک  ییادص  دننک ؛ شوماخ  ار  تا  یگدیروش  يادص  دنیچب و 

.دندوب هدیود  تخبشوخ  هدنرپ  یتفج  نوچ  ار  شرع  ياهاجکان  ات  هک  ییاپ  دندنبب ؛ ار  تروبع 
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: کنیا

تا یفسلف  ياه  هجهل  يا و  هتفر  وت 

شوماخ ياه  هچیرد  مامت  زا 

دنا هتشذگ 

ار كانتوخر  ياه  هشیدنا  و 

.تسا هتفرگ  لهج  كاخ 

! انام راومه  تدای 

يدرورهس «/ قارشا خیش  »

 / تفر ایند  زا  بلح »  » رد دوبن /  ایند  لها  اما  دمآ /  ایند  هب  درورهس »  » رد

(1)« هبیرغ تبرغ  هصق   » باتک رد  هک  یکلاس  هیبش  تسرد  ناوج /  يدرورهس 

دـسرب لاثم » ملاع   » نشور يانخارف  هب  ات  درذگب  كاخ  ملاع  کیرات  يانگنت  زا  دیاب  هک  بات  یب  و  دوب /  رفاسم  تسا ، هدرک  ریوصت 
هب  » تیاـهن رد  و  تسا /  تملظ  هاـگرارق  هـک  كاـخ  ملاـع  زا  ینعی  دـنک /  یم  زاـغآ  برغم »  » زا ار  شترجه  رفاـسم /  يدرورهـس  / 

لقع هن  هک  ارچ  لد / »  » مه تسا و  لقع »  » مه رفس  نیا  رد  شیامنهار  و  تسا /  رفاسم  یمدآ  رون /  ملاع  ینعی  دماجنا /  یم  قرـشم »
نآ زا  ادعب  دوب  هدروآ  انیـس  نبا  ییاّشم  بتکم  هب  يور  ادـتبا  هک  فوسلیف /  يدرورهـس  لد /  هن  دـبای و  یمرد  ار  تقیقح  ییاهنت  هب 

ار نآ  هتخیر و  یپ  هزات  يا  هفـسلف  هناـیفوص » ناـفرع   » و ناتـساب » ناریا  تمکح  «، » ییاّـشم بتکم   » قیفلت اـب  و  دـنادرگ /  یمرب  يور 
(2)« هفسلف ردپ  ، » ربمایپ سیردا  شرادمان » بسن  قارشا ، تمکح  دمان /  یم  قارشا » تمکح  »

دنا لد  لها  هک  دننانآ  نیتسار  يامکح  وا /  زا  سپ  تسا و  هدش  یم  هضافا  وا  بلق  هب  دنوادخ  بناج  زا  یهلا  تفرعم  هک  دـسر  یم 
 / دنسر یم  مه  هب  یقارشا  هشیدنا  رد  نوطالفا »  » و تشترز »  » هنوگ نیدب  دنا  هدرک  هدنسب  نآ  رهاظ  هب  تمکح ، زا  هک  نانآ  هن  / 

ص:47

.يدرورهس زا  یباتک  مان  - . 1
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 / دـنک یم  ریـسفت  اـنبم  ود  نیمه  رب  ار  یتـسه  و  دریگ /  یم  یناورـسخ » تمکح   » زا ار  تملظ  رون و  رهوگ  ود  فراـع /  يدرورهس 
نآ نیباـم  هک  ار -  لاـثم » ملاـع   » و قرـشم /  ضحم و  ینارون  ار  توـکلم  ملاـع  دـمان /  یم  برغم  ضحم و  یناـملظ  ار  هداـم  ملاـع 

يدرورهس يادخ  تملظ /  رون و  زا  يا  هتخیمآ  تسود - 

 / تسا هدرک  رپ  رساترس  ار  یتسه  هک  دشخرد  یم  یکاپ  یلالز و  تدش  زا  ردق  نآ  و  تساهرون /  نیرت  ینارون  و  راونالارون » »

ِسفق دراد /  الاب  ملاـع  هب  لـیم  هک  ور  نیا  زا  اـما  تملظ /  ِبرغم  رد  هاگدـیعبت ، رد  دـناد  یم  يا  هبیرغ  ار  یمدآ  ّهلأـتم /  يدرورهس 
ماهلا ياه  هقراب  تسا و  لد  شیامنهار  هک  یهار  دبایب /  ییاهر  هب  یهار  ات  تسا  بات  بت و  رد  هظحل  ره  و  دـبات /  یمنرب  ار  كاخ 

 / دوش یم  دابآ  اجک  ان   » راپسهر  (1)« لییربج رپ  زاوآ   » ندینش اب  و  تسا /  رفاسم  یمدآ  دنیآ  یم  دورف  وا  يوس  هب  ادخ  بناج  زا  هک 
يدُعب هس  ناهج  نیا  زا  هک  نامدزومآ  یم  دناوخ /  یم  ارف  اه  تسد  رود  هب  ار  ام  نورد ، زا  مد  ره  هک  ییادـن  نآ  دراد  تقیقح  سپ 

 / میرتالاب مه  کیالم  زا  و  میرترب / 

یب جنر  ندیـشک  شود  هب  ترفاسم و  اه  لاس  زا  سپ  تیاهن و  رد  دـنناوخ /  یم  قارـشا » خیـش   » ار وا  کنیا  هک  دیهـش /  ِيدرورهس 
دنتسین مک  تقیقح  ِناملعم  هک  دناد  یم  اما  دنتـشک /  هنوگچ  ار  وا  هک  دناد  یمن  مه  زونه  خیرات  تفر /  ایند  زا  بلح »  » رد يرارق / 

 / دنا مک  تقیقح  ِنادرگاش  / 

يدمحا ناخ  دوواد  «/ لیئربج رپ  زاوآ  ای  غرمیس  هصرع  »

مدرگ یمزاب  .تشک  مهاوخ  ار  اهزوس  یپ  .میوش  دیاش  ناوخمه  هن  هک  هناخ  مه  وت  اب  هک  يزور  دیاش  داد  تسد  .دش  کیدزن  دیاب 
.منهذ مهرد  یگتفشآ  دریگب  هانپ  دیاش  وت ...  ياه  تسد  يوس 

.رت کیدزن  دش ، کیدزن  دیاب  .دزیخ  یمرب  اوه  هب  شیاه  ییانـشآان  درگ  منز ؛ یم  قرو  مراد ، یمرب  منهذ  هچقاط  زا  ار  تا  هروطـسا 
.يدش در  نآ  زا  وت  هک  يا  هزاورد  هب  یهار  هک  يا  هچیرد  يوس  هب  ور  ای  دشاب  هتشاد  وت  يوس  هب  ور  دیاش  هک  يا  هچیرد  زا 

.تسین یکاب  ار ...  ترود  وحم  دنخبل  ار و  تنهذ  طوطخ  ییانشآان  .تسین  یکاب  ار  تیاه  تسد  یگبیرغ  .تسین  یکاب 
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.نایلاس روضح  زا  هدنام  اج  يامنرود  هب  كدنا ، ياه  ییانشآ  هب  دش  کیدزن  دیاب  تسین ، یکاب 

ناتـسد ات  اهتنا ، ات  دیود  دیاب  .تشذگ  دیاب  رارکت  ياه  هچوک  زا  .دیباوخ  دیاب  اه  هناریو  هب  .یکی  یکی  درک ، دصر  دیاب  ار  اه  هراتس 
هاگتساخ هب  باتفآ ، هاگتـساخ  هب  قرـش ، هب  دش  کیدزن  دیاب  .یگرمزور  نیا  زا  تخیرگ  دیاب  .وت  دنمهوکـش  شیاین  ات  وت ، نادشتآ 

.دید قشع  هلصاف  نیرت  کیدزن  رد  ار  يادخ  یگنادواج و  رعش  شیاین و 

مهاوخ زامن  هب  وت  اب  هشیمه ، زا  رت  هدنیور  هشیمه و  زا  رت  هدنز  دز و  مهاوخ  قرو  تشاد ، مهاوخرب  خیرات  هچقاط  زا  ار  تا  هروطـسا 
.داتسیا

يوـب هن ، گرم  يوـب  هک  يا  هنادـشتآ  يوـس  هب  مدـناشک ، یم  وـلج  هب  هشیمه  زا  رت  هدـنز  تسین -  هک  هدرم  وـت -  نامـشچ  قارـشا 
.یگنادواج روش  يوب  .دهد  یم  يدبا  يرورس 

یم بش  هب  هدناشک ، قیمع  یتتبرغ  هب  ار  وت  هک  تسا  هدـش  رود  وت  زا  ردـق  نآ  ناهج  درادـن و  دوخ  هب  وت  زا  یگنر  هنامز  هک  نیا  اب 
.هام زیمآرحس  هاگ  هدجس  ناگراتس و  صقر  ینوفمس  هب  مور و 

.مدنب یم  خرس  تماق  متسیا و  یم  زامن  هب  قشع ، نانذؤم  هناقشاع  هوکش  سفن  مه  مور و و  یم  رحس  هب 

هک یتسه  ینانآ  لسن  زا  وت  .ار  یشومارف  ياه  جرب  نایم  رد  تدنلب  مان  ندش  مگ  تسین و  یکاب  ار  تنامشچ  یگبیرغ  .تسین  یکاب 
.دنوش یم  دیهش  نیشتآ  یقشع  هوکش  رد  هظحل  ره  دندنب و  یم  تماق  ناگژاو  نیرت  خرس  اب  ار  قشع  زامن 

.یتفگ زاب  خرس  يرعش  هب  ار  ندوب  هفسلف  ار و  یتسه  رعش  نیرت  خرس  وت  هک  ارچ  متخانش ؛ یگنارعاش  هب  تسخن  ار  وت 

نم زا  ردق  نآ  تزاورپ  هرتسگ  هک  نیا  اب  تسین ، یهار  تخرس  تقیقح  يادنلب  هب  ارم  هک  نیا  اب 

یم ار  ترعـش  یخرـس  .دیرپ  دوش  یم  وت  مان  نوسفا  ياضف  رد  اما  تسین ، نآ  هب  ندیـسر  يارای  ار  ملایخ  هدـنرپ  یتح  هک  تسا  رود 
.دینش دوش  یم  ار  لیئربج » رپ  يادص   » دیشون و دوش 

؛ داد زاوآ  هملک ، نیرت  خرـس  رد  ار  وت  وت و  دوجو  هدـننازوس  مرُه  هب  دـش  رت  کیدزن  هچ  ره  دـیاب  .دـش  کیدزن  دـیاب  تسین ! یکاـب 
.دشابن یهاگنالوج »  » ار غرمیس » هصرع   » هک دنچره 
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هبنش

دادرم 1383  10

یناثلا 1425 يدامج   13

July. 31  . 2004

مالسلااهیلع نینبلا  ما  ترضح  تافو 

مادقا ینارماک  دمحم  «/ قشعلا ّما  »

تسا عیقب  اج  نیا 

هیثرم کی  رد  يرگن ، یم  یپ  رد  یپ  اه  هرجنپ  تشپ  زا  هک  تسُس  ياه  مشچ  اب  تسرد 

.يزیر یم  ورف  جاوم 

ياه ضغب  دـشچ ، یم  ار  اه  مشچ  روش  معط  يرارق ، یب  ساسحا  ات  .يرگن  یم  ار  کشا  زج  هن  يروآ و  یم  اج  هب  ار  دوخ  هن  رگید 
کـشم يوب  نینبلا ، ما  كاخ  تسا و  هداتـسیا  سابع  .تسا  هداتـسیا  هک  ینیب  یم  ار  مالـسلا  هیلع  سابع  یناکت ، یم  ار  دوخ  يراـهب 

.دهد یم  ار  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  مَلَع  سابع و 

نیرتاـهتنا یب  هب  مشچ  هک  ینیب  یم  تمظع  نیرت  ناـهگان  رد  ار  ساـبع  يور ، یم  رتولج  هک  کـشا  مدـق  دـنچ  تسا ، عیقب  اـج  نیا 
.تسا هتخود  مانمگ ، موهفم 

! مسجم يرارق  یب  نیا  زا  هآ  عیقب ! راوید  ياه  هرجنپ  هآ ،
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يرگن یم  ار  عیقب  هشوگ  هب  هدروخ ، هرگ  یتبرغ  هک  تسا  هتفاتن  رب  باتفآ  زونه  .تسا  عیقب  اـج  نیا  زورفا ! شتآ  ییادیـش  نیا  زا  هآ 
.دنکارپ یم  عیقب  رد  هنیدم ، ياه  هچوک  دادتما  رد  ار  سابع  يوب  گنر و  هک 

تساه هچوک  نیب  ام  هدید  میور و  یم  ام 

تساه هچوک  نیب  اهر  میسن  نماد  نوچ 

.ناسرب نینبلا ، ما  شوگ  هب  ار  ما  هلان  ای  نزب ، شتآ  ارم  ای  عیقب ! هآ ،

.دریگ یم  ارف  ار  ساسحا  رسارس  دیدش  یشطع  مسر ، یم  هک  نینبلا  ما  ربق  هب  ارچ  مناد  یمن  عیقب !

! رپ رپ  ياه  ینابرهم  ياوأم  يا 

! تبرغ هغدغد  يا 

ناراب و ناراب  ایرد و  ایرد  منک و  گنرد  وت  رد  ضغب  نامـسآ  کی  مهاوخ  یم  دزادـنا ! یم  نم  ياه  کـشا  رب  هشعر  تماـن  هک  يا 
.موش يراج  وت  رد  هلان  هلان 

.درادن ارم  ياه  کشا  یتشرد  تقاط  نم ، هاگن  فیحن  يانحنا  عیقب ! هآ ،

.هسامح ردام  هب  سابع ، ردام  هب  متسرف  یم  مالس  منز و  یم  وت  مادم  تبرغ  رب  هیکت  شتآ ! هچراپکی  ياهوتسرپ  زییاپ  يا 

یفخم تبرت  تبرغ  زوس  مدق  نیشن و  هیشاح  هشیمه ، نوچ  ات  یتفرگ ، مارآ  عیقب  توکس  هیشاح  رد  هک  وت  رب  مالس  نینبلا ! ما  مالس ،
.یشاب مالسلااهیلع  همطاف 

.ددنب یم  لیخد  نتفکش  میسن  هب  هک  يا  هچنغ  نانوچ  مدنب ؛ یم  لیخد  وت  ياوه  هب  اه ، هرجنپ  تشپ  زا  هک  منم  نیا  تلادع ! رسمه 

، هنارت رد  هنارت  تصخر ، یلاسکشخ  نیا  رد  ات  ما  هدرک  زارد  وت  ییافوکش  شبات  تمـس  هب  ار  میاه  تسد  یلاخ  نادلگ  هک  منم  نیا 
.میوگب وت  زا  هناهب  رد  هناهب  منزب و  هناوج 

تفاتب قرشم  زا  هک  یحبص  ره  هک  يا  »

تفای شوج  رد  تقرشم  همشچ  وچمه 

تسا ینشور  هدیپس  ات  نم  لد  رد 

« تسا ینتفگ  هچنآ  ره  نتفگ  تدیاب 
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«! افولا ما   » تبقل تسا و  قشعلا » ما   » تا هینک  هک  يا 

.مرذگب هیرگ  هاگرذگ  زا  ات  موش ، یم  البرک  راپسهر  عیقب ، ياه  هرجنپ  تشپ  زا  کشا  ناوراک  رد  ناوراک 
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حورجم ناج  يروجنر  بورغ  رد  عطاق ! تتقاط  يا  .تسا  هدـش  دوبک  مد  هدـیپس  حطـس  اـت  شیوخ  يروجنر  يوجتـسج  رد  باـتفآ 
.تمظع یتّزع و  نیشن  تلزع  نینچ ، نیا  هک  يدوب  يرارق  یب  مادک  راظتنا  مشچ  شیوخ ،

سابع ياه  تسد  رطع  تسا ، زونه  هک  زونه  هراپ .» هراپ  هام   » وت هزجعم  دوب و  رمقلا  قش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هزجعم  نینبلا ! ما 
.تسا هدنام  سای  ياه  لگ  ندرگ  هب 

نیگنـس و مجح  قشع ، شوداشود  ات  يدنام  هنیدم  رد  ّدح ! یب  تمرح  يا  ریذپان ! هوکِـش  هوکـش  يا  يزرورهم ! دـتمم  يالبرک  يا 
! يرادرب ربمایپ  ياه  هناش  زا  ار  غاد  نیگنر 

همطاف روبص  گنس  يرارق ، یب  ولهپ  هب  ولهپ  ییادیش و  نویـش و  شود  هب  شود  ات  يدنام  هنیدم  رد  هنیدم ! البرک و  نوناک  هطقن  يا 
.یشاب مالسلااهیلع 

.ینک يریگتسد  رتسگ ، مغ  غاد  نیا  رد  ار  همطاف  هشیمه ، نوچ  ات  يدنام 

رب دورد  مالسلااهیلع ، همطاف  ربجنر  وت  دنأوت و  ناربجنر  زاجح  نانز  مامت  هک  يا  تعاجـش ! ردام  يا  تلیـضف ! رـسمه  يا  ، » نینبلا ما 
! یتشادن رب  دوخ  نامیا  زا  تسد  هظحل ، نیرخآ  ات  هک  وت 

! یتسیرگ البرک  هنیدم ، کی  یتسیز و  یمطاف  رمع ، کی  هک  وت  رب  دورد 

اه سوناف  زا  رت  نشور  يا  هراتس  هار  هب  مشچ  يدوب و  اه  سونایقا  زا  رت  لالز  يرواب  ِروراب 

.يداد وشتسش  شیوخ  لالز  ياه  کشا  اب  ار  عیقب  تبرغ  سابع ، رارق  یب  قریب  هار  هب  مشچ  يدنام و  هنیدم  رد  هنیدم 

وت هک  یتخادـناین -  شیوخ  یناراب  ناوربا  هب  مخ  اـّما  دـش ، مخ  تا  ییاـهنت  تشپ  هک  يا  بیاـصملا ،» ما   » بیرغ هنیرق  يا  نینبلا ، ما 
 - ! مالسلا هیلع  یلع  رسمه  یسابع و  ردام 

بش هام  زا  رت  صرق  وت  بلق  دنام و  راوتسا  وت  نامیا  اّما  دش ، هعطق  هعطق  هللادبع - » نامثع و  رفعج ، سابع ،  - » وت رکیپ  نوتـس  راهچ 
! هنیدم ياه 

ار اروشاع  ضبن  ات  يداتـسیا  هنیدـم  رد  اّما  يرادرب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  شود  زا  ار  یگرهلد  رازه  نزح  ات  يدوبن  البرک  رد  هچرگا 
.يزادنا نایرج  هب  هنیدم  رد 

.تسا عیقب  اج  نیا 

هن رگید  يزیر ؛ یم  ورف  جاوـم  ررکم و  هیثرم  کـی  رد  يرگن ، یم  یپ  رد  یپ  ياـه  هرجنپ  تشپ  زا  هک  تسم  ياـه  مشچ  اـب  تسرد 
.يرگن یم  ار  کشا  زج  هن  يروآ و  یم  ياج  هب  ار  دوخ 
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یجنپ هجیدخ  / غاد راهچ  يوناب 

یم لاب  سفن  کـی  عیقب ، راوید  تشپ  اـت  دوش و  یم  هدـنرپ  ملد  دـنک ، یم  ار  هنیدـم  ياوه  ملد  راـیتخا  یب  مرب ، یم  هک  ار  امـش  ماـن 
.دریگ یم  نایرج  ناتمان  تمظع  زا  توکس  دوش و  یم  رّطعم  اوه  مرب ، یم  هک  ار  امش  مان  .دیاشگ 

ناتـسد اب  وت  ما و  هداهن  تنماد  رب  رـس  منک  یم  سح  هک  ینک  یم  کیدزن  نم  هب  تا -  یگرزب  مامت  اب  ار -  دوخ  ردـق ، نآ  یهاـگ 
.مشک یم  سفن  هّرذ ، هّرذ  ار ، تشهب  شوخ  يوب  ما و  هداهن  تنماد  رب  رس  ینک ، یم  كاپ  منامشچ  زا  کشا  اشگ ، هرگ  زبس و 

ادخ هتخادنا  هک  كاپ ، هایس  رداچ  »

(1)« تنماد هب  ار  مهدراهچبش  هام 

! دسر یمن  مه  ناتروضح  ِدرگ  هب  دنز ، یم  لاب  هچ  ره  ملایخ  هدنرپ  رگید  هک  يوش  یم  عیفر  دنلب و  ردق  نآ  یهاگ 

.نات یبوخ  نات ، ینابرهم  رانک  متسیا ؛ یم  امش  رانک  مدق ، کی  هب  هک  یکیدزن ، ردق  نآ  یهاگ 

! منام یم  ورف  هار ، يادتبا  رد  يوش و  یم  رترود  مود ، یم  هچ  ره  هک  نکممان  رود و  عیسو و  ردق  نآ  یهاگ 

! يزومایب نتفر  هار  ملد  هب  مدق  هب  مدق  تدوخ  يریگب ! ار  ملد  تسد  تدوخ  دیاب 

!؟ اجک مشاه  ینب  هام  ردام  اجک و  نم 

! دیدوب باختنا  نیا  هتسیاش  هک  دیتشاد  تمرح  ادخ  شیپ  ردق  هچ 

مرحم هک  نیا  زا  رتالاب  تسادـق  یـشاب !؟ مالـسلااهیلع  همطاف  نادـنزرف  رد  ام  هک  نیا  زا  رتشیب  راختفا  دـیدوب ! رّهطم  كاپ و  ردـق  هچ 
!؟ یشاب مالسلا  هیلع  یلع  ياهدرد 

دوش و باریس  وت ، بدا  کشم  زا  هک  اّقس  نآ  دناوخ ، یمن  یتفگـش  هب  ارم  بل ، هنـشت  ياّقـس  بدا  تارف و  هّصق  ندینـش  رگید  وناب !
.تسا بیجع  دوشن ، ساّبع 

نیب تسا  قرف  ینزب ؛ ادص  ردارب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  نادنزرف  ادابم  مساّبع ، : » دوب نیا  تیاه  بش  ییالال  اهزور و  همزمز  ما ، هدینش 
شوگ هب  فرح ، هب  فرح  ار  بدا  افو و  يابفلا  اهراب ، اهراب و  هک  ما  هدینـش  مالـسلااهیلع » نینبلا  ما  مالـسلااهیلع و  همطاـف  نادـنزرف 

!؟ تسین بیجع  دشاب  بدا  يادخ  مشاه ، ینب  هام  رگ  الاح  .يدرک  یجه  تساّبع 
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یتفگش تیاه  هظحل  رد  ردق  نآ  تدارا ! قشع و  راگزومآ 

نآ تیاه ، هظحل  هک  میارـسب ، ار  تا  هظحل  مادک  میوگب ؟ ار  تیارجام  مادک  .درک  یم  نادند  هب  ّریحت  تشگنا  خیرات ، هک  يدـیرفآ 
، ار تسابع  هقادـنق  هک  هاگ  نآ  يزومآ ، یم  صـالخا  تدارا و  قشع و  ارجاـم ، ره  رد  .دـنجنگ  یمن  اـه  هژاو  رد  هک  دنـسّدقم  ردـق 

همطاـف رگا  ...یناـخرچ ،  یم  هللادـبع  اـبا  كراـبم  رــس  رود  مالــسلا ، هـیلع  نیــسح  يرــس  هقدــص  يارب  يریگ و  یم  تـسد  يور 
 ... تسا بیجع  دناوخن ، مرسپ »  » ار وت  ساّبع  مالسلااهیلع ،

ارهز هدـیدغاد  ناـکدوک  هاـنپ  ار  تا  یناـبرهم  هیاـس  يداـهن و  مالـسلا  هیلع  یلع  هناـخ  هب  مدـق  بوـخ و  زور  کـی  رد  يدـمآ ؛ وـت 
.يدرک مالسلااهیلع 

.مالسلااهیلع همطاف  يوب  زا  زیربل  وت  .تنت و  يوب  زا  دش  رپ  هناخ  ْتشخ  ْتشخ  يدمآ و  وت 

مان نیا  ندینـش  اب  بنیز  نیـسح و  نسح و  نوچ  ناوخم ، همطاف  ارم  : » ییوگب رـسمه  هب  هک  رتالاب ، نیا  زا  تبحم  غاد ! راـهچ  يوناـب 
.يدش راگزور  هناگی  نینبلا  ما  وت ، و  دنوش » یم  نوزحم 

...و تفرگ  وخ  وت  ياه  تسد  اب  ساتسد ، هتسد 

.دنز یم  هّجض  ار  تنتفر  غاد  هناخ ، يور و  یم  وت 

! هتسشن گوس  هب  ار  هوک  راهچ  غاد  هک  يا  هنیس  اب  تا ؛ ینابرهم  مامت  اب  يور ؛ یم  وت 

.منز یم  هّجض  ار  تا  ینابرهم  عیقب ، راوید  تشپ  زونه  نم ، و 

 ... ماوت ياشگ  هرگ  ياه  تسد  يوجتسج  رد  عیقب ، راوید  تشپ  زونه  نم  و 

.مونش یم  وت  نماد  زا  ار  سای  يوب  ما و  هداهن  وت  نماد  رب  رس  هک  منک  یم  سح  زونه  نم  و 

 ... ! نینبلا ما  ای 
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یسوط اروح  / دیهش نادرم  ریش  ردام 

.رورپ ریش  يدوب و  نز  ریش 

.رورپریلد يدوب و  ریلد 

.رورپرویغ يدوب و  رویغ 

يراـسکاخ نیا  زا  یتسناد و  همطاـف  میتـی  ناـکدوک  زینک  هک  هناـخ ، يوناـب  هن  ار  دوخ  يداـهن ، مالـسلا  هیلع  یلع  هناـخ  هب  اـپ  یتـقو 
.یتخومآ تیاه  هنادرد  هب  قشع  بدا و  هناقشاع ،

راس هیاس  ات  يدـناروخ ، یم  تدیـشر  نارـسپ  هب  ار  يردارب  يافو  هنارهاوخ و  رهم  يدودز ، یم  بنیز  يور  زا  یـسک  یب  رابغ  یتقو 
.دنشاب ادخ  نوخ  يالب  رپس  مشاه و  ینب  هلیقع 

وا هب  تیالو  زا  تعاطا  هیاس  رد  ار  بالقنا  کی  يرادملع  يداهن ، یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ناتسد  رد  ار  سابع  دیشر  ناتسد  یتقو 

.یتخومآ یم 

ناـج يدرک ، یم  گرزب  ارهز  نادـنزرف  سرد  سـالک  ياـپ  ار  تناـکدوک  سفن ، رد  سفن  هظحل و  هب  هـظحل  مدـق ، هـب  مدـق  یتـقو 
.دنوش تیاده  طارص  نایهار  تفرعم و  يداو  نازاورپ  زیت  ات  يدرپس  یم  تماما  عیفر  ياه  هلق  هب  ار  ناشیاه 

دوب و همطاف  نادـنزرف  نازحالا  تیب  هک  يا  هبلک  يوناـب  يدـش ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  هدزمغ  هبلک  يوناـب  تقادـص ، افـص و  جوا  رد  وت 
.ربمایپ رتخد  ياه  هّصغ  روآدای 

.ینک مرگ  هرابود  ار  هبلک  نیا  تساسحا ، قشع و  نامیا ، هنیجنگ  زا  ات  يدوب  هدش  باختنا  وت 

.ییامن میدقت  نیسح  يالبرک  هب  يرادافو  رادملع  تتماهش ، تداشر و  هنازخ  زا  ات  يدوب  هدش  باختنا 

راهچ درم ، ریـش  راهچ  رـسپ ، راهچ  هارمه  یـشاب ؛ میهـس  ادـخ ، هنامولظم  بالقنا  رد  اروشاع و  خرـس  مایق  رد  ات  يدوب  هدـش  باختنا 
.رویغ درمریلد 
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مهرم همطاف و  نادنزرف  ياه  هصغ  ردام  یتسناوت  بوخ  هچ  .یـشاب  ملاع  رادرـس  نیرت  مولظم  ياه  ییاهنت  مدـمه  ات  يدوب  هدـمآ  وت 
! یشاب الوم  هنهک  ياه  مخز 

! همطاف یلع و  نیشنمه  يا 

دهاوخ تا  یگدنز  هناقشاع  لزغ  تیب  هاش  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  نیسح  تعافـش  ارهز ! نادنزرف  نازحالا  تیب  غارچ  يا 
! ریلد نارسپ  ردام  يا  تتداعس  هب  اشوخ  .تترخآ  ایند و  هنادواج  هیامرس  سابع ، تدیما ، يانعر  ورـس  تدوجو ، ناشخرد  هام  دوب و 

! دیهش نادرمریش  ردام  يا 

یتیاده نیسح  / خلت هیالگ  نآ  زا 

دمآ ربخ  وت  يارب  وناب ! هبترم  راهچ 

دمآرد هزرل  هب  دش  هوک  تلد  راب  راهچ 

نینوخ رباعم  رب  هدنزادگ  وت  رظتنم ، وت 

دمآ رگا  يرفاسم  دماین  وت  رفاسم 

ار تنت  رهظ ، ياهراز  نش  هبترم  راهچ 

دمآ رمتسم  ياه  غاد  ار  وت  دنتسیرگ و 

ار تا  یگتسخ  ياهزور  يا  هتسیرگ  نانچ 

دمآ رگ  هحون  عیقب  كاخ  هّکت  هّکت  هک 

! وناب همقلع  شوگ  هب  تخلت  هیالگ  نآ  زا 

دمآ رتریز  هب  رس  هظحل  نآ  زا  دور  هچنآ  ره 

يدوب وت  تفر و  بسا  تفر و  رسپ  راب  راهچ 

دمآ رسپ  یب  بسا  ّيدوب و  وت  راب  راهچ 

تدنلب ياه  هناش  ِتشپ  زا  يدوب و  هوک  وت 

دمآرب هدیرب  رس  دیشروخ  هبترم  راهچ 
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ییاضر هدیمح  / سوناف یب  ناهاگرحس  نآ 

دنتشاد ربارب  ار  تسیخ  نامشچ  اهدور 

دنتشاد رّدکم  تیاه  سفن  ار  اه  نامسآ 

دیزو الوم  هناخ  نایم  رد  تیاه  تسد 

دنتشاد ردام  راگنا  همطاف  ِناکدوک 

دنتساخرب وت  نامشچ  ِرتسب  زا  اه  جوم 

دنتشادرب رس  وت  ناماد  زوس  زا  اهربا 

ار وت  هودنا  سیخ و  تمشچ  اّقس و  یب  هناخ 

دنتشاد رواب  سوناف  یب  ناهاگرحس  نآ 

اه لاس  تلایخ  ياه  فص  تسا  رادملع  یب 

دنتشاد روآ  هیرگ  يزور  لاح و  تیاه  لاس 

دوب هدروآ  ناج  هب  ار  ایرد  تفه  تیاه  کشا 

دنتشاد روشک  تفه  نانز  ار  تیاه  هلان 

اونین ِرارق  یب  ِياه  هناورپ  ِردام 

دنتشاد رپ  رگا  دندوب  تا  هناورپ  اه  گنس 

ییافصآ هتناپ  / ینابرهم شزومآ 

ار ادرف  باتفآ  نم  بش  زا  ریگن 

ار ابیز  ياه  همشچ  نآ  نم  يور  دنبن 

یتسه اه  هراتس  هام و  هراوهاگ  وت 
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ار اه  نامسآ  تسا  هدرک  وت  مان  هب  ادخ 

يا هدمآ  كاخ  هب  رجاه  همادا  رد  وت 

ار یمظع  ناحتما  ینک  هدجس  زاب  هک 

لیعامسا راهچ  تتسدب  هدرپس  ادخ 

ار ایند  دننک  ناتسلگ  همشچ  همشچ  هک 

وت ینابرهم  شوغآ  هب  هک  يا  هدرک  هچ 

ار مالسلااهیلع  ارهز  ياه  هشوگ  رگج  دنا  هدرپس 

تسا هدمآ  بآ  يوناب  رس  رب  هچ  وگب 

ار ایرد  دور  دور  مونش  یم  زاب  هک 

ار وت  گرب  هخاش و  تس  هتسکش  هنوگچ  ربت 

! ارادیپس نیمز ، رب  يا  هدش  مخ  روطچ 

اه هیثرم  يولگ  اب  ناوخب  هرابود  ناوخب !

ار ارحص  ياه  تسد  نیرت  هنشت  ثیدح 

تیوسیگ تسا  هدمآ  نیمز  هب  نامسآ  زا 

ار اّوح  نارتخد  دنک  دنلبرس  هک 
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لمج گنج  عوقو 

هراشا

هبنشود

دادرم 1383  12

یناثلا 1425 يدامج   15

Aug. 2  . 2004

مادقا ینارماک  دمحم  / يور جک  هواجک 

یلاوح رد  تنایخ  .دوب  هدرک  روحسم  ار  هحلط  دوب و  هداهن  لادج  جوا  هب  رس  تفالخ ، هسوسو  دوب و  هتفرگ  الاب  تموکح  تسپ  بت 
تلـصخ يزوت ، هنیک  تسا و  ناشکرـس  راتفر  تنایخ ، هک  هدَـسَحلا » ُهَمیِـش  ُهْقِحلا  هَدَرَملا َو  ُهَّیِجَـس  ُّشِغلا  : » هک دز  یم  هسرپ  تفالخ 

.نادوسح

ُطیرفَت ُهَیـصعَملا  : » هک دـندیمهف  یمن  دنتـسناد و  یم  دـندروخ ، ار  دوـخ  زاـب  سوـه  سفن  بیرف  دـندرک و  یناـمرفان  ار  یهلا  نیمارف 
؟ هَدَرَملا ُهَمیس  رکملا  هَرَجَفلا و 

«. نادیلپ راتفر  بیرف ، تسا و  ناراک  هنگ  فارحنا  ادخ  ینامرفان 
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ار دوخ  راـب  نیا  دـندروآرد ، زازتها  هب  يزورفا  شتآ  يزودـنا و  لاـم  ربـنم  زارف  رب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قریب  هک  ناـنآ 
.اه هحلط  نوعاط  راتفرگ  شنزرس و  ریسا  .تورث  ناماس  رس و  یب  دندید و  یم  لهج  هراوآ 

یهارمگ یتسرپ ، ایند  تسا و  هدنبیرف  توهـش   » هک نآ  زا  لفاغ  دـنربب ؛ ورف  نایـصع  توهـش و  ماک  هب  ار  هنیدـم  ات  دـندش  هنتف  هناور 
«. دروآ

هیلع یلع  نخـس  موهفم  هب  زونه  تسا » بوشآ  هنتف و  بکرم  سوه ، « ؛ هک نآ  زا  لفاغ  دیدرک ، دوخ  زیگنا  هنتف  مارم  مار  ار  يرایـسب 
« .جنر نآ  نایاپ  تسا و  هنتف  نآ  لّوا  هک  دریگ  ياج  ناتنورد  رد  سوه  هک  نیا  زا  دیزیهرپب  : » هک دندوب  هدیسرن  مالسلا 

.ینیبب هداتفا  تلذ  نیمز  رب  ار  دوخ  هک  نآ  زا  رتالاب  یجنر  هچ  و 

بیش هب  ات  شبابش  دهع  زا  هک  نآ  «و 

سب دوب و  ییوج  هنتف  يوس  لیم 

ناز ملظ و  زا  یشتآ  دز  ناهج  رد 

« سب دوب و  ییوربآ  یب  شلصاح 

یم هدـنامرد  ار  دوخ  بحاص  ییوج ، هزیتس  ِهبِکاِرب ؛» ُوْبنَی  ُجاجَّللا  : » هک نآ  زا  لـفاغ  .دـندش  یم  هرـصب  یهار  رََـصب ، روک  نایرگـشل 
«. دنک

دراد یمنرب  تسد  دوخ  راتفر  زا  نادان  : » هک دندیزرو  یم  رارصا  دوخ  ینادان  هب  دنتشاد و  یمن  رب  دوخ  تأرج  یب  تجاجل  زا  تسد 
« .دروخ یم  بیرف  دنمدرخ  و 

.يرارق یب  دوب و  هسامح  سفنمه  هک  دوب  نامیا  قشع و  نیا  اما  دنداتسیا ، اه  هثداح  يور  رد  ور  داقتعا  ود  زا  رگشل  ود 

.درک تجح  مامتا  اه  یهایس  مامت  اب  مالسلا  هیلع  یلع  و 

هک سوسفا  فیح و  رازه  اما  دـناسر ، ماجنا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تنـس  تلاـسر و  اـت  داتـسرف  ار  دوخ  ناراـی  زا  یکی  و 
« .دنربارب راکتنایخ  فرحنم و  تسا و  يروک  هارمه  ینارسوه   » هک انیبان ، اه  مشچ  دندوب و  اونشان  اه  شوگ 

نیّفـص نانآ  هک  سوسفا  رازه  اّما  دـناوخ ، لمج  یلاـها  ربارب  رد  ار  نآرق  مکح  تفرگ و  تسد  هب  نآرق  مالـسلا  هیلع  یلع  هداتـسرف 
ریغ ياهدیما  هب  ار  وا  ایند  هک  یسک  یتسار  هب  تنیط ! جراوخ  دندوب و  تفص 
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؛ دناسر تکاله  هب  دراد و  زاب  شترخآ  زا  .دناشوپ و  وا  هب  يروک  سابل  هدرک و  انیبان  ار  وا  دبیرفب ، نیغورد  ياهوزرآ  هب  نکمم و 

دز و ریـشمش  تقیقح  قح و  هار  رد  تشارفارب و  ار  یبات  یب  قریب  .تفرگ  تسد  هب  ار  داهج  راقفلاوذ  دیـشوپ و  ار  ربمایپ  هرز  ـالوم ،
.دندرک یپ  ار  هنتف  لمج  هک  هاگ  نآ  ات  هدروخ  ریشمش 

يداب تهزن  / نیگهودنا دنلبرس 

راکنا ماجنارس  یب  هداج  ات  دندیرب  رس  ینامـسآ ، تّجح  دوب و  توبن  هزجعم  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  حلاص  هقان  دومث ، موق 
.دنیامیپب تلوهس  هب  ار  قح 

لـسن زا  ینز  ینادان  لهج و  بکرم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربماـیپ  رتش  دـندوب ، هرهـش  لـفاغت  تیلهاـج و  رد  هک  برع  موق  و 
شوگ دنتشاذگ و  دوب ، هدمآ  نوریب  ریبز  هعلط و  نیتسآ  زا  هک  ناطیش  تسار  پچ و  ناتسد  رد  ار  نآ  راسفا  دندرک و  دسح  ضغب و 

تداسح و هنیک و  نیکرچ  ياه  مخز  ندناشوپ  يارب  دـندرک  يا  هماج  ار  نامثع  نهاریپ  دـنداد و  مکح  نب  ناورم  یمنهج  توص  هب 
! لهج باحصا  یبلط  تردق 

دـندید و هدولآ  نامثع  نوخ  هب  ار  ریبز  هحلط و  ناماد  هک  یتما  زا  مراد  بجع  نم  اما  تسا ، ناشمـشچ  هب  نامدرم  لقع  دـنیوگ  یم 
لوسر نآ ، زا  شیپ  هک  دنداد  رارق  ینیشن  لمج  نز  ار  دوخ  ربهر  دنتخیوآ و  وا  نالتاق  ناماد  رب  تسد  هفیلخ ، یهاوخنوخ  يارب  دعب 

اما .دوب  هداد  رادشه  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

نید تخرد  ینیب  یم  رگا  تسین  بیجع  دندرپس و  هزره  ياهداب  تسد  هب  ار  ناشلقع  راسفا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  ایوگ 
تیناقح راکنا  هنرگو ، .دـندنام  قلعم  لطاب  قح و  باختنا  رد  اوه  نیمز و  نایم  ناـنآ  هدـش و  هدـنک  ناـشیاه  لد  زا  ناـش ، هشیر  یب 

، نابز اب  مالسلا  هیلع  مدآ  ینب  یتقو  دوس ، هچ  .تسا  نشور  زور  رد  دیشروخ  راکنا  ناسب  نامثع ، لتق  يارجام  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
ینکـش دـهع  يرگ و  هنتف  قیرط  رد  ار  لقع  دـنک و  یم  تعیب  تسد ، اب  دور ! یم  ار  كرـش  رفک و  هار  لد ، اب  دـیوگ  یم  نیتداـهش 

.دنک یم  يربهر 

ریشمش هنادرمناوجان  ياه  هبرض  دنک ؟ هچ  دگنجن ، مالسلا  هیلع  ربمایپ  نیرخآ  موق  تهافس  تلاهج و  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  یتسار  هب 
؟ دنک هچ  دنکشن ، مهرد  شراقفلاوذ  اب  ار  مالسا  تخرد  رب  هحلط 
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يدوهی تسد  اـب  دـننک و  یم  قازترا  هدروخ ، خـیپ  شیاـه  خاـش  هک  يرن  واـگ  نیغورد  ریـش  زا  بضغ ، هنیک و  هداز  ناـمدرم  یتقو 
دنزیخ یم  رب  اج  زا  دراد ، دوخ  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  يامرگ  زونه  هک  مکح  نب  ناورم 

.دید مظعا  تیالو  اب  گنج  قح و  اب  دربن  نادیم  رد  ار  اهنآ  تبقاع  دیاب 

.دنزیر یم  شماک  رد  هک  تسا  یگنرش  یخلت  هب  وا  يارب  تسا ، لمج  دربن  نادیم  دنلبرس  راّرک  ردیح  هک  نیا 

یم شوگ  هب  خـیرات  لد  زا  هحلط ، دـسج  رانک  رد  شرابهودـنا  مالک  ریبز و  هزانج  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هیرگ  يادـص  زونه 
ریز ار  وا  هک  نیا  زا  نم  مسق  ادخ  هب  تسا ، هداتفا  كاخ  هب  بیرغ ، ناکم  نیا  رد  هک  هدمآرد  يزور  هب  هحلط  هک  یتسرد  هب  : » دـسر

«. مراد تهارک  منیبب  هداتفا ، ناگراتس  مکش 

یجنپ هجیدخ  / تسا زوریپ  هشیمه  قح  و  ... 

نوخیبش هاپس  هدیقع  نامیا و  تسس  ياه  هیاپ  هب  دش و  يا  هنایروم  ربخ ، تسویپ ، تقیقح  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ییوگـشیپ 
.دز ادص  ار ، هدز  باوخ  ياه  نادجو  دش و  يرگنلت  ربخ ، .دز 

.دمآ دورف  ناهارمگ  هدز  تلفغ  قرف  رب  دش و  یکتپ  ربخ ،

...داتفا نایهاپس  ناج  هب  دش و  هروخ  ربخ ،

.دندرک دیدرت  فالغ ، رد  دروخ ، لقیص  ياهریشمش 

، دنداد نامگ  کش و  هب  ار  دوخ  ياج  اه ، نیقی  دندیزرل و  دنمورین  ياه  تسد 

هچ میگنج !؟ یم  هک  اب  ام  دوب !؟ شلوسر  ادخ و  هدعو  نیا  یتسار  هب  دندش  رتدـنلب  دـنلب و  اه  همزمز  دـش  عورـش  مک  مک  اه ، لاوس 
... !؟ دزادرپب ار  لوتقم  هفیلخ  ياهب ، نوخ  دیاب  یلع  ایآ  تسا !؟ ّقح  رب  یسک 

 . ....دوشگ يرایسب ، ياه  نادجو  ياپ  زا  ار ، لهج  ياه  بانط  هک  ینیگمهس  نافوت  دش ؛ نافوت  دیچیپ و  ربخ 

.دوب تسرد  ربخ ،
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نانموم ماما  رب   (1)« دندناشک هرـصب  هب  دنناشک ، یم  دیرخ  يارب  هک  يزینک  دننام  ار  ربمایپ  رـسمه  دـندمآ و  نوریب  لمج  باحـصا  »
دیشک دق  اه  تلاهج  قیمع  زا  لمج  گنج  دندوب ، ...  هتخیر  نیمز  رب  دوخ  هک  دندش  ینوخ  بلاط  دنتـسکش و  تعیب  ...دندیروش ، 

نید هب  یگتخاس  تهابـش  هک  نید  ّدـض  ياه  تعدـب  هک  تسا  یعطق   » دـیناود و هشیر  هیاپ  یب  تسـس و  دـیاقع  اـه و  تعدـب  رد  و 
«. دیامن ظفح  اه  نآ  زا  ار  مدرم  دنوادخ  هچ  نآ  رگم  دنیاه ؛ ناسنا  یهابت  لماوع  دنراد ،

.تسا یلع  اب  قح  تسا و  ّقح  اب  یلع  تسا ، مّسجم  تلادع  یلع  تسا ، ّقح  روحم  یلع 

.دندز یمهفان  هب  ار  دوخ  زاب  دنتسناد و  یم 

هزین رب  ياه  نآرق  هاگ  ّتیمکح ، هاگ  دوش ، یم  نامثع  ینوخ  نهاریپ  هاگ ، هک  يا  هناهب  تسا ؛ هناهب  ناـمثع  نهاریپ  هک  دنتـسناد  یم 
 ... و

، لمج و  اه ، تسرپ  لطاب  اه و  لطاب  يارب  دش  يزاغآ  قحان ! هب  دش  یگنج  هروطسا  لمج ، و  دندیشک ...  ریشمش  زاب  دنتـسناد و  یم 
! اه يزرو  هنیک  اه و  يزوت  هنیک  يارب  دش  يا  هناهب 

زوریپ هشیمه  تقیقح  و  دش » هتسکش  رما ، نآ  هب  هدیسرن  ناشیاه  ندرگ  دندوبن و  شا  هتسیاش  هک  دندیـشک  ندرگ  يرما  يارب  نانآ  »
 ... تسا

یمّرخ هفطاع  لییارسا / ینب  هلاسوگ 

رب ولهپ  هب  رتش  هک  تفگ  یلاح  رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  .لیئارـسا » ینب  هلاسوگ  هب  دوب  هیبش  ردق  هچ  هک  دنک  شتنعل  ادخ  »
« .دوب هدشن  هدید  شدننام  هک  دیشک  نوریب  دوخ  زا  ییادص  نانچ   » دوب و هداتفا  نیمز 

.داتفا هار  هب  هرصب  تمس  هب  يرکشل  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  شوگ  هب  هرـصب  تایانج  ربخ 
.دندش ور  هبور  مهاب  دایز » نب  هّللا  دیبع  رصق   » مان هب  یناکم  رد  دیدرت ، رکشل  قح و  هاپس 
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دیا هتشادنپ  امش  و  .دش ...«  یم  لدب  در و  ماغیپ  مایپ و  همان و  گنج ، نودب  زور  هس  .دوب  هدمآ  تّجح  مامتا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع 
رگا  ) نونکا هک  دیدرگزاب  دوخ  تسردان  يأر  نیا  زا  کنیا  نادرمریپ ! يا  ما ...  هتشک  ار  نامثع  نم  هک 

عمج مهاب  ران  راع و  هک  نآ  زا  شیپ  دیدرگزاب )  ) تسا گنن  راع و  اهنت  دروخ ، یم  امـش  هب  هک  يا  هبرـض  نیرت  گرزب  دـیدرگزاب )
« .دندرگ

.دندیدن ریشمش  غیت و  زج  يا  هراچ  سپ  دنتشادن  مالسلا  هیلع  الوم  جاجتحا  يارب  یخساپ 

.دیشیدنا یمن  یماقتنا  هب  زج  داد و  داب  رب  ار  شزورید  تعیب  زورما ، هنیک  دیمهف ، یمن  یلالدتسا  تجاجل ، ِقطنم  زج  هحلط ،

فیـس  » فـص زا  ار  وا  هک  دز  یم  نـماد  ار  يا  هـنتف  شتآ  هتـساوخان ، هتـساوخ و  مالـسلا  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  هداز  هّـمع  ریبز ،
.دروآرد قافّنلا » فیس   » يودرا هب  مالسالا »

یتخانـش و یم  ارم  زاجح  رد  وت  : » داتـسرف مایپ  شیارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ادـب »؟ اّمم  ادـع  اـمف  قارِعلاـب  ینترکنَا  زاـجحلاب و  ینتفّرَع  »
»؟ هدمآ شیپ  يا  هلئسم  هچ  ایآ  یسانش ، یمن  ارم  قارع  رد  نونکا 

.دندرک نایامن  ار  دوخ  دیلپ  تقیقح  دندیشک و  فالغ  زا  ریـشمش  سپ  دوبن ، مالـسلا  هیلع  یلع  جاجتحا  فیرح  دیدرت ، هنیک و  هاپس 
تـسد هچ  .دتفاین  نیمز  رب  لمج  هک  دوب  نیا  ناش  یعـس  مامت  .درک  یم  ییامندوخ  هاپـس  نایم  رد  هنتف  رتش  .تفرگ  الاب  گنج  شتآ 
زازتها رد  ینکـش  تعیب  دانع و  مچرپ  تساپرب ، لمج  ات  .دـنتخیر  شتیامح  رد  هک  ییاه  نوخ  هچ  دـش و  هدـیرب  نآ  ياپ  رد  هک  اـه 

.تسا

هداد رارق  دوخ  هلبق  ار  رتش  نیا  نانیا  دش ؛ دـهاوخن  شوماخ  گنج  شتآ  تسا ، هدـنز  رتش  نیا  ات  هک  دـینک  یپ  ار  رتش  نیا  دـیورب و 
« .دنا

نانچ  » داتفا و نیمز  رب  ولهپ  هب  دـمآ ، دورف  لمج »  » رب يراک  یتبرـض  دـنتفر ، شیپ  دارم ، هلیبق  ناناوج  زا  یعمج  و  راّـمع » «، » کـلام »
ینب هلاـسوگ  هب  دوـب  هیبـش  ردـق  هچ  هک  دـنک  شتنعل  ادـخ  « » .دوـب هدـشن  هدـید  شدـننام  هک  دیـشک  نوریب  دوـخ  زا  یبـیهم  يادـص 

(1)« لیئارسا
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مالسلااهیلع ارهز  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنش

دادرم 1383  17

یناثلا 1425 يدامج   20

Aug. 7  . 2004

یتیاده نیسح  / يا هدوب  ارهز  راو ، یلع 

نایرج مهف ! زا  رتارف  يا  .تسا  هتـشون  وت  ینامـسآ  ياه  تشگنا  رـس  ار  كاخ  روانـش  نوناق  اه ! ناراب  نابرهم  رداـم  يا  وت  رب  مـالس 
.تخاس دهاوخ  باریس  ار  دوبک  ياه  تشد  مامت  تسا ، هتساخرب  وت  ناماد  زا  هک  یناشورخ 

یغارچ تدالیم  .تسا  هدـنکآ  اه  لاس  روش  زا  تیادـص  .دراد  نایرج  داب  رد  تمیالم  ياوجن  .مونـش  یم  ار  تیاون  اه  هدرپ  مامت  زا 
.تناتسد دهد  یم  راشرس  ياه  ناتسبات  يوب  .دزادنا  یم  هلولو  اه  هچوک  رد  هک  تسا 

.تسوت زرم  یب  تواخس  رادماو  نیمز ،

؟ دپت یم  هک  تسیک  يارب  تلد  .دناکشخ  یم  ار  تانئاک  شطع  تا  یهاگنابش  ِسیخ  ياه  هنوگ 
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زا .تسا  هناربمایپ  ياه  جـنر  هاگ  هیکت  تیاه  تسد  .يا  هتـسیز  گرزب  ار  تا  یکدوک  ناـیلاس  ماـمت  یّتح  ردـپ ! کـچوک  رگیراـی 
.يا هدیشک  شود  هب  ار  ردپ  ياه  یگتسخ  راب  هلوک  هّکم ، ات  برثی  زا  برثی ، ات  فئاط 

.يا هدوب  ارهز  راو ، یلع  راودّمحم ، اّما  يا  هتسیز  همطاف 

دق كاـخ  ياـه  هشیر  اـت  يا  هتفرگ  باتـش  .تس  هدـنکآ  وت  رطع  زا  ناـهج  ياوه  .تلاـسر  هراومه  ناراـسخاش  رب  دـنلب  يا  هفوکش 
.دشکب

تیاه مدق  يادص  ناطیش ، زا  رپ  ياه  هچوک  نیا  رد  .تسا  رـشتنم  اه  هرانک  مامت  رد  تدوبک  ياوجن  .اه  نامـسآ  رـس  رب  نزب  يرتچ 
.تفکش دهاوخ  ار  اه  باوخ 

مان باکر  رد  تاملک  يا ؟ هدرک  باریـس  ناماد  نیمادـک  راـبیوج  زا  ار  تخرـس  زبس و  هتوبلگ  هدزاـی  ضحم ! نادـلگ  ضحم ! لـگ 
.دنا هشیمه  زا  رت  بات  یب  تا  هدروخ  یلیس 

.میاـه هتفاـی  ناـیم  يا  هدرک  اـپ  هب  ناـفوت  .دـچیپ  یم  وت  ِرهم  رد  ملد  .يراد  یم  او  ناـکت  هب  ار  تادوـجوم  همه  ینز ، یم  هک  فرح 
.تسا رّطعم  تلایخ  بیهرَپ  زا  میاوه 

.دریگ یم  يدمحم  لگ  يوب  هشیمه  ات  تیاهدنخبل  .ییاشگ  یم  نوماریپ  ناهج  هب  ار  تیاه  مشچ 

! دنا هتفرگ  شود  هب  ار  تهاگن  مجح  هک  ییاه  فقس  اشوخ 

.تسا رظتنم  مالسلااهیلع  هجیدخ  .دنک  یم  عولط  زاجح  ِقرش  زا  تیاه  مشچ 

.يا هدش  ربمایپ  هاگ  هیکت  راوهوک -  تا -  یکچوک  مامت  اب 

! دزیخ یمرب  گرزب  هجیدخ  نماد  ياه  ناتستشد  زا  هک  ییاوه  یشک ؛ یم  سفن  هک  ییاوه  اشوخ 

! ردپ ینامسآ  ياه  هدنخ  اشوخ  ردام ! يوب  اشوخ 

زاورپ رتوبک و  یب  رهـش ، هتـسب  زاب و  ياه  هچیرد  نوچ  هاگ  چـیه  وت  .دزیخ و  یمرب  وت  اب  یناـهج  يزیخ و  یمرب  زار ! هنییآ و  يوناـب 
.دنام یهاوخن 

مادقا ینارماک  دمحم  / هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یشوخلد 

! ربمایپ هتسویپ  یشوخ  لد  يا  مان ! نیرت  فوشکمان  يا  همطاف ،

؟ دشابن رارق  یب  رمع  کی  دنک و  ساسحا  ار  وت  ياه  تسد  هفقو  یب  ینابرهم  ناوتب  هک  تسیک  همطاف !

هرامش 63 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:66

هرامش 63 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


داش کیربت و  دننک و  كّربت  ار  وت  هقادنق  ات  دندمآ  کشا ، زا  رت  قاتشم  میرم ،»  » همیسارس و هراس »  » دمآرس و همیسآ  هیسآ » ! » همطاف
.دنتسرفب دنوادخ  لوسر  نیرخآ  هب  شاب 

.دریگب وت  نابرهم  بیجن و  ياه  تسد  زا  تباجا  هزاجا  ات  داتسیا ، مالس  هناتسآ  هب  لیئربج 

راهب کی  تیفرظ  همطاف ، فیرظ  ياه  تشگنا  هک  هاگ  نآ  دـید ، هتخیرن  هتخیر و  ياه  کشا  يور  هب  ور  ار  دوخ  هجیدـخ ، همطاـف !
.داد یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناشن  ار  ضغب 

.دش هدرپس  یشومارف  هب  تفرعم  رطاخ  زا  زادگ ، هفطاع  زوس و  مّسبت  ياهزور  یلاوت  رد  وت  دلوت  تشذگ و  مه  زور  نآ  همطاف !

الوم ییاهنت  رطع  وت  تاملک  داد و  یم  ار  ربمایپ  يوب  وت  تاکرح  هک  هاگ  نآ  یتفای ، هلاـس  هدـجه  ار  دوخ  وت  تشذـگ و  اـهزور  نآ 
.ار

هب ار  الوم  مان  هنیدم ، دولآ  چوک  ياه  هچوک  رد  هک  هاگ  نآ  دـیون و  هن  دوب و  میب  هن  هک  هاگ  نآ  تفلا ! راهب  يا  ترطف و  هتـشرف  يا 
.دندناسر یم  وت  دایرف  هب  ار  دوخ  دنداتفا و  یم  وت  ياپ  رد  هک  دندوب  اه  هظحل  نیا  يدنار ، یم  نابز 

.یناشکهک وت  هاگن  دُعب  ره  تسا و  يا  هموظنم  وت  کشا  هرطق  ره  همطاف !

.دیسر وت  شنیب  نشور  يرادیب  هب  یتسین  باوخ  زا  دیشروخ  وت  رهم  زا  دروآرب و  رس  هدیپس  وت  مالس  زا 

هب سوسفا  دصراهچ  رازه و  ار  دوخ  ياه  کلپ  یتقو  موش  یم  ریگلد  ردـق  هچ  ربمایپ ! يرارق  یب  زاجح  يا  زاجح و  نیرب  تشهب  يا 
تقیقح یحو  يارـس  ِرد  رب  ار  هنتف  شتآ  طیـسب  طاسب  نایـصع ، ِمسجم  تشحو  نیا  راـک ، شومارف  ناـسنا  هک  منادرگ ؛ یمرب  بقع 

، هنازوت هنیک  ياـه  تجاـجل  منیب  یم  هک  ناـمز  نآ  دوخ ، یب  موش و  یم  شوـشم  ردـق  هچ  هن ! هک  ریگلد  ردـق  هچ  .تسا  هدـنارتسگ 
.دنا هداد  دوخ  هب  ار  ساسحا  نیرت  یبآ  ندرک  راد  هحیرج  تأرج 

! ادخ رون  یّلجت  يا  یلع و  یّلج  دایرف  یلجت  ، ربمایپ داهج  یلجت  يا  همطاف ،

.تساهوزرآ ياهنتمان  هطقن  وت ، نادواج  مان  هب  خیرات  هرامه  رد  نامز و  هشیمه  رد  هک  نآ  يا 

تفاطل وت  سَفَن  ردـق ، نآ  همطاـف ! دـندیزگرب ؟ شیوخ  نیـسپاو  زور  نیـشنمه  ار  شتآ  رورپ ، هسیـسد  ياـه  تسد  هک  دـش  هنوگچ 
.دننک هلان  زجع و  ریگ  نیمز  ار  وت  قیمع  تفاطل  دنتسناوتن  زین  ناتشرس  موش  ياه  بش  ضیغ  تظلغ  هک  تساز 
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.دندیرخ دوخ  رب  ار  ادخ  ضیغ  بضغ و  دندرک و  بصغ  ار  وت  قح  گنرین ، رد  گنرین  هسیسد و  رد  هسیسد 

! مالسلا هیلع  یلع  شود  مه  هشیمه  يا  رادیب و  هشیمه  یهاگآ  يا  رادبت ، سونایقا  يا  همطاف ،

ضیغ هوزغ  رد  هک  يدوب  وت  اهنت  .مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  یـشوخ  لد  نیرتاریگ  دوب و  ییادیـش  شور  نیرت  نشور  وت  ياه  مشچ 
.یتسب تمرح  لیامح  رب  تیامح  ریشمش  وا  هناش  هب  هناش  شود و  هب  شود  مالسلا ، هیلع  یلع 

کمن نامدرمان  زیرگ و  تریغ  ناساپـسان  کلـسم و  یماش  نایزاجح  تشرـس ، یماش  نایفوک  هک  سوسفا  رازه  غیرد و  دص  همطاف !
.دندروآ ياج  هب  ار  وت  مارتحا  هن  دنتخانش و  ار  وت  ردق  هن  یتمرح ، یب  ماحدزا  رد  سانشن ،

.دتفاین اپ  زا  یلع  ات  يداتسیا  هکوت  رب  دورد  هنیدم ! رد  الوم  راگدنام  مانمگ و  ثاریم  يا 

! ربمایپ رب  ادخ  تمحر  يا 

ار دوب  اوران  هچنآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  وت  قح  رد  دندرواین و  ياج  هب  ار  يرازگـساپس  تنـس  تردپ ، موق  هک  سوسفا 
.دندروآ ياج  هب 

.میرگ یم  موَد و  یم  ملق  ياپ  هباپ  نینچ  نیا  هک  منک  یم  ساسحا  مرارق  یب  ياه  لاب  رب  ار  ترتسگ  هیاس  مالس  همطاف !

وت اّما  .دننک  ادج  مالسلا  هیلع  یلع  تبحم  زا  ار  وت  ياه  تسد  ات  دنداد  مه  تسد  هب  تسد  یساپسان ، یتسین و  نایسن و  هک  مناد  یم 
! شنیب يادنلب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  يدوب و  تأرج  جوا  رد 

، همطاف

دش هدیبات  يا  هرذ  ره  تاذ  رد  هک  دوب  وت  مان  رون  هرامش ! یب  یبوخ  يا  هراومه و  یکین  تقادص ، تلاصا  اه ، ساپس  مامت  هقباس  يا 
.تسا هدرک  دشر  هب  ور  ییانشور  زا  زیربل  ار  تانئاک  هک  دوب  وت  قوش  رد  هتفهن  روش  و 

!؟ یتساوخ یم  ادخ  زا  هچ  تیاه ، کشا  هلوره  رد  هک  مدیمهف  یم  شاک  يا  اّما  میوگ ، یمن  چیه  رگید  همطاف !
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يدابآ دوواد  هموصعم  / دیآ یم  همطاف 

.دریگ یم  ارف  ار  نیمز  تفگش ، یناراب  دوش و  یم  هدوشگ  نامسآ ، ياه  هزاورد 

.دنک یم  رادید  ار  یناثلا  يدامج  زور  نیمتسیب  زور ، ره  زا  رت  هداشگ  ینامشچ  اب  سای ، رطع  زیربل  هنیدم ،

.دنیآ یم  دورف  نانک  هلهله  رامش ، یب  یناگتشرف  دوش و  یم  هدوشگ  نامسآ  ياه  هزاورد 

یم شوغآ  رد  ار  كدوک  رارق ، یب  نامداش و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دوش و  یم  دنخبل  سیخ  مالـسلااهیلع ، هجیدخ  نامـشچ 
.دشک

.ریثک ریخ  تسا و  ردپ  ِردام  هک  يرتخد  دوش ؛ یم  دلوتم  مالسلااهیلع  همطاف 

.درک يردام  تماما ، نامسآ  رد  ار  راد  هلابند  هراتس  هدزای  هک  يدیشروخ 

.رَْتبَْألا َوُه  َکَِئناش  َّنِا  ْرَْحْناو *  َکِّبَِرل  ِّلَصَف  رثوکلا  كانیطعا  ّانِا  دیمان ؛ رثوک  ار  همطاف  دنوادخ ، دندناوخ و  رتبا  ار  ربمایپ  ناکرشم ،

یمرب مارتحا  هب  ار  تمایق  ِتماق  اه  هوک  دـننک و  یم  هدجـس  ار  شنـشور  ناگدـید  نامد ، هدـیپس  هک  یـسک  دوش ؛ یم  دـلوتم  همطاف 
.دنزیخ

هخاش رب  رون ، ياه  هدنرپ  تشاد و  نامـسآ  رد  هشیر  هک  روانت  یتخرد  .تسا  خیرات  نانز  هشیمه  هحولرـس  شتفع  هک  تفگـش  ینز 
.دیآ یم  همطاف  .دندناوخ  زاوآ  شزبس  ياه 

.درتسگ یم  نماد  شدنلب  یناشیپ  رب  هام ، هزیشود 

.دنور یم  الاب  تراشب ، ياه  ماغیپ  نوچ  دیپس ؛ ياه  سای  نیمز ، ياه  هناش  زا 

ياه هچوک  دیآ و  یم  وا  .دـننک  یم  يرعاش  ار  شا  هراتـس  لوزن  اه ، ناشکهک  دوش و  یم  هنارت  ار  شیاه  سفن  يادـص  ناتـسهوک ،
.دنیآ یم  زاوشیپ  هب  ار  شیاه  ماگ  عولط  هنیدم ،

.دننک یم  تسار  دق  رون ، تمس  هب  ناوج  ياهرادیپس  دنراد و  یمرب  كرت  ناهج ، هتسب  خی  ياه  هناخدور  .دیآ  یم  وا 

.دنتسیا یم  زامن  هب  ار  شا  يریطاسا  هوکش  نیمز ، ياه  هلیبق  هک  گرزب  ییوناب 
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.دننک سِح  كاخ ، اهراورخ  نیب  زا  ار  ندوب  نز  رورغ  برع ، هدش  روگ  هب  هدنز  ِنارتخد  ات  دیآ  یم  وا 

.مالسلا هیلع  یلع  تیمولظم  ياه  هچوک  رد  تسا  خرس  يدایرف  همطاف ،

.دنیشن یم  نوخ  هب  هنیک  ياهریت  موجه  رد  شدیپس  ياهرپ  هک  تسا  هنوگ  نیا  دنیبن و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ینیشن  هناخ  ات  دتسیا  یم 

.دنوش نامسآ  ار  شا  یتوکلم  روضح  ناینیمز ، ات  دنام  یم  دتسیا و  یم  دیآ ، یم  همطاف 

یناما مثیم  / تمحر هدنیازف  همشچرس 

لبح دش ، دهاوخن  عطق  نیمز  نامـسآ و  دـنویپ  شابم ، دـیمون  میدیـشخب / ؛ وت  هب  ار  هدـنیازف  همـشچرس  نآ  ام  رثوکلا » كانیطعا  ّانا  »
تسد رد  تیاده  هدنیازف  همشچرس  .دراد /  نایمدآ  ترطف  كاخ  رد  هشیر  شتسرپ ، یحو و  ياه  هخاش  .تسین /  ینتـسسگ  نیتملا ،

هللادبع و مساق ، تنادنزرف -  نادقف  هودنا  يا و  هدمآ  نوریب  زارفارـس  یهلا  ناحتما  زا  هک  کنیا  شابم /  دـیمون  ربمایپ / ! تسوت  ياه 
 / .دراد یم  ینازرا  وت  هب  ار  رثوک  ادخ  تسا ، هتساکن  هار ، هب  تنامیا  زا  يا  هرذ  میهاربا - 

یم رتشیب  رتشیب و  هدنیازف  همشچ  نیا  هک  تسا  شنیرفآ  أدبم  اب  لاصتا  رد  اهنت  نک /  ینابرق  راد و  ياپ  هب  زامن  رحناو » کبّرل  ّلصف  »
ياهدز مشچ  هک  شاب  هتشاد  ادخ  هب  مشچ  دزاس /  یم  ناسآ  تیارب  ار  تا  هدیـشکان  هدیـشک و  ياه  جنر  هک  تسادخ  دای  دشوج / 

هتـشاد ینازرا  وت  هب  ار  رثوک  شیوخ ، یهانتیال  ضیف  زا  هک  تسوا  و  تسوا /  تسد  رد  همه  اـهراک  ماـمز  درادـن /  يرثا  ناـهارمگ 
 / تسا

درذـگ و یمن  يرید  بآ ، يور  ياه  فک  نوچمه  هک  دـنناد  یمن  نانآ  دـنرتبا .» وت  نارگ  شنزرـس  اـنامه  رتبـالا ؛ وه  کـئناش  ّنا  »
ياهراوآ ریز  نانآ  تسا /  شیوخ  نتـشیوخ  ِنمـشد  رون ، ِنمـشد  دنگنج و  یم  رون »  » اب هک  دنناد  یمن  دـنک /  یم  بورغ  ناشباتفآ 

ادخ وت  هک  شیدنیم /  سارهم و  ناشیاه  شنزرـس  زا  وا /  ّتیـشم  تسادخ و  دـنام ، یم  هچ  نآ  اما  دـش /  دـنهاوخ  نوفدـم  خـیرات ،
دنناد یمن  یلو  دیاپ ، یمن  يرید  وت  تلود  هک  دننک  یم  نامگ  دنهانپ /  یب  هدنامرد و  یلو  نانآ  تسوت /  هانپ  تشپ و  ادـخ  يراد و 

دیمون دیشخرد /  دهاوخ  نادواج  وت  ياه  مشچ  دیشروخ  دیشروخ /  یندنام ، تسا و  ربا  ینتفر ، هک 
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دوجو ِرثوک  ِهارهاش  سپ  نیا  زا  میـشخب  یم  وت  هب  هک  تسام  رثوک  نیا  و  میتشاد /  ینازرا  وت  هب  ار  مالـسلااهیلع » همطاف   » ام شاـبم / 
.دنز یم  دنویپ  نایناهج  هب  ار  وت  تلاسر  ياه  هیآ  هک  تسا  مالسلااهیلع  همطاف 

زا یتقو  هک  تسا  ییارهز  هنئمطم  سفن  هیـضرم ، هیـضار و  تسا ، مالـسلااهیلع  همطاف  كاپ  ریمـض  ناج و  ظوفحم  حول  سپ  نیا  زا 
.دننکفا ریز  هب  اهرس  دیاب  همه  درذگ ، یم  رشحم  يارحص 

یم هداز  نامزلارخآ  دوعوم  هک  تسوا  يردام  تمـصع و  ناماد  زا  تسا و  شنیرفآ  ردام  هک  تسا  مالـسلااهیلع  همطاـف  سپ  نیا  زا 
.نتسیز راومالسلااهیلع  همطاف  ینعی  ندوب  نز  هک  دننادب  ات  میا  هداد  رارق  قشمرس  ار  مالسلااهیلع  همطاف  .دوش 

میا هدیرفآ  ردام  کی  ار  مالسلااهیلع  همطاف 

.دراد نایرج  يربمایپ  تلاسر و  ياه  گر  رد  تایح ، هک  تسوا  زا  تسا و  يوبن  نادناخ  بلق  مالسلااهیلع  همطاف 

يابع ریز  مالسلااهیلع ، همطاف  تمظع  هب  ینز  نز ، کی  هک  یتقو  ات 

دوش یمن  لماک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دشابن ، اسک  لآ 

.تسا تثعب  هدیصق  ریذپان  ییادج  یعارصم  مالسلااهیلع  همطاف 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شابم  دیمون 

.میتشاد ینازرا  وت  هب  ار  رثوک  مالسلااهیلع  همطاف  ام 

یجنپ هجیدخ  / ریظن یب  يا  هیده 

هب ار  ییادـج  نیا  ربخ  دـیاب  هنوگچ  دزاـس ، هاـگآ  زار  نیا  زا  ار  ناـبرهم  هجیدـخ  هنوگچ  هک  درک  یم  رکف  نیا  هب  هار  ماـمت  ربماـیپ ،
هللا یلـص  دمحم  تفگ : دیاب  تسین ؛ يزیرگ  اّما  هجیدخ ، زا  ییادج  زور  لهچ  قارف ! زور  لهچ  يرود ، زور  لهچ  مهدـب ؟ هجیدـخ 

شخبحور میـسن  هب  لد  ریز ، هب  رـس  مارآ و  هّکم ، نانز  راختفا  زاجح ، دـنمدرخ  يوناـب  هجیدـخ ، دوشگ و  نخـس  هب  بل  هلآ ، هیلع و 
.دش اریذپ  ناج  هب  ار  ادخ  رما  درپس و  رسمه  مالک 
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تخس یباذع  ره  زا  میارب  امش ، روضح  یب  نتسیز ، هظحل  کی  تسامـش و  هب  تبحم  قشع و  زا  زیربل  ملد  هک  نیا  اب  : » تفگ مارآ  و 
«. میادخ لوسر  ادخ و  میلست  نم  هدش ، عقاو  رما  نیا  رب  دنوادخ  هدارا  نوچ  یلو  تسا ، رت 

.دش زاغآ  ینیشن  هّلچ  زور ، لهچ  و 

.داهن یم  راگدرورپ  یسدق  ناتسآ  هب  رس  تولخ ، رد  بش  لهچ  زور و  لهچ  ربمایپ ، دیاب 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  هجیدخ  يرود  بش ، زور و  لهچ  شاداپ  رتخد ، کی  و 

.تسا ییادج  نیا  شوخ  ماجنارس  رتخد ، کی 

! نانز هدیزگرب  اه ، يروبص  يوناب  لوسر ، ياه  یگنتلد  يوناب  گرزب ، هجیدخ  هآ ،

.دوب خیرات  کی  زاغآ  زور ، لهچ  نیا  و  تشهب ، زا  يرثوک  رون ، زا  يرثوک 

.تسادخ تمصع  شخب  یمرگ  شوغآ  اهنت  وت ، شوغآ  تسا و  هانگ  زا  هدش  هدیرب  همطاف ،

.دراد همادا  ایند ، رخآ  ات  هک  تسا  يراد  هلابند  هراتس  همطاف ،

.تسا ینارون  هراتس  هدزای  ردام  همطاف ،

.هنادواج خیرات  کی  ردام 

يوسوم همطاف  هدیس  دناوت / حیبست  ياه  هناد  اه ، هنییئآ 

.دش دنهاوخن  هتسب  رهش  ياه  هرجنپ  بشما ،

 - از ناراب  ياهربا  یبآ -  ياهربا  .دنور  یم  اهربا  ینامهیم  هب  اه  هرجنپ  بشما ،

.دش دهاوخ  رَت  منبش ، ياه  لیخد  زا  اه  هرجنپ  کلپ  بشما ،

.دنک یم  ادص  ار  نت  جنپ  راب  جنپ  اه ، هرجنپ  هرجنح  بشما ،

 ... ناینرپ بش  يرپ ، بش  زاورپ ، بش  هنوپ ، ِبش  تسا ، هرجنپ  بش  بشما 
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.رون ِرثوک  دلوت  بش  نز ، لماکت  بش  تسا ، برع  ِیلهاج  ياه  مسر  تسکش  ِبش  بشما ،

، تسوزرآ تشد  خرس  ياه  بیس  ندیسر  بش  بشما ،

.تخرد زاورپ  بش 

.جاک نداد  لگ  بش 

.سای بش  رطع و  بش 

.دشخب یم  دیون  ار  دالیم  تلاسر  توبن ، هناخ  بشما ،

تـشهب زا  نینچ  نیا  هک  دـنا  هداد  لقیـص  ساـی  لـگ  رطع  اـب  ار  رهـش  ياـه  هنیئآ  ییوگ  دـنهد ، یم  یّلجت  هویم  اـه  تخرد  بشما ،
کـشا هدیئاز  اه  هنیئآ  .دنراد  ناراب  معط  هک  هاگ  نآ  دنهد ، یم  سای  رطع  هک  هاگ  نآ  دنا ، تشهب  هویم  اه  هنییئآ  یتسار ! .دنراشرس 

.دنَاوت یلاوتم  ياه 

.دناوت حیبست  هناد  هناد  اه ، هنیئآ  دنا  هتفرگ  ناج  وت  رّرکم  هداجس  زا  اه  هنیئآ 

.دنیادرف یباتفآ  روشنم  اه  هنیئآ 

مه نیا  زا  دـعب  ياـه  بش  دوب ؛ وت  دـالیم  بش  زین  نیا  زا  شیپ  ياـه  بش  هک  بشما ، طـقف  هن  ناـج ! وناـب  تسوت  دـّلوت  بش  بشما 
.روطنیمه

.يا هدش  يراج  نامز  هناخدور  رد  وت  نسُح ! رثوک  يا 

رهاظ امیطاف »  » رهـش مدرم  زا  نت  رازه  داتفه  رب  هک  هاگ  نآ  اپورا ، رد  یّتح  ما ؛ هدـید  ار  تروضح  راـشتنا  ناـهج ، برغ  اـت  قرـش  زا 
.يدش

.دیشروخ هشیمه  زا  راشرس  يا  تمسانش ، یم  نم 

زا هبطخ  نارتوبک  هک  هاـگ  نآ  ینک ؛ یم  ورِد  ار  تاـملک  یناـسر ، یم  جوا  هب  ار  یبرع  ياـبفلا  وت  يا ، هعطقم  فورح  زاـجیا  زار  وت 
یحبص حیصف  راونا  وت  .مشوپب  دوهش  شفک  دیاب  وت  فشک  يارب  .دنشک  یم  رپ  تنابل 

.تفای دیاب  اه  هنیآ  ياروام  رد  ار  وت 

، دسر یم  شوگ  هب  اه  هناخلگ  يوس  نآ  رد  وت  يا  هشیش  يادص 

.دننک یم  ادتقا  وت  هب  دنتسیا و  یم  زامن  هب  میسن  شرابرد  ایؤر  یلمخم  ياه  لگ 
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یم درد  زا  هناخ  رد  تشپ  هراومه  هک  ییاـه  کـچیپ  یتسار ! .نتـسکش  زار  ینتفکـش ، زار  وت  .یناـمیا  ِخرـس  ياـه  لـگ  حـجرم  وت 
 ... منیرخآ ياهرطس  رد  ینک  یم  لیمکت  هشیمه  ارم  ضغب  وت  ناجوناب ! .دنچیپ  یم  وت  هتسکش  يولهپ  دای  هب  دنچیپ ،

يدمحا ناخ  دوواد  / یگنادواج رثوک 

.هناقشاع یمغ  هاتوک  يونثم  دوب و  كاپ  دوب ؛ هدش  عورش  وت  زا  رعش 

هدجس تنامشچ  هاگرد  هب  حبص ، ره  باتفآ  اه و  ییانشور  اه ، یکاپ  مامت  همـشچرس  .يدوب  همـشچ  وت  هک  دش  عورـش  وت  زا  نایرج 
.درک یم 

« رتبا  » ار دـمحم  هک  نانآ  هب  .دـندناوخ  یم  هدـش  مامت  ار  ربمایپ  هک  نانآ  هب  وگب  .یگنادواج  زار  نآ  دوب  نیا  رثوکلا ؛» كانیطعا  اـنا  »
.اه یکاپ  هدنیاز  رثوک  زا  .رثوک  زار  زا  .وگب  یگنادواج  زار  زا  اه  نآ  هب  .دندناوخ  یم 

ار و هفوکـش  موصعم  گـنر  داد و  ناـمدای  ار  راـهب  اـما  زیگنا -  مغ  یناـیاپ  اـب  دوب و  هاـتوک  دـنچره  دوب -  هدـش  عورـش  وت  زا  راـهب 
.تخومآ ار  هنادواج  يزبسرس 

.تهوکشب یگنانز  اب  وت  یتخومآ -  ار  نز 

« اهیبا ما   » يدوب و ردام  ار  ردپ  یتح  هک  تا  هناردام  نابرهم  ناتسد  اب  یتخومآ -  ار  ردام 

اهنت ای  يدوبن  نز  اهنت  وت  .گیر  نزوس و  ساتسد و  هب  هدز  لوات  ناتشگنا  رس  یگناقشاع  تراو و  بویا  ربص  اب  یتخومآ : ار  رـسمه 
.اه شیاتس  نیرتابیز  اه و  ماقم  نیرتدنلب  راوازس  یناسنا ؛ يوگلا  وت  نابرهم ؛ راکادف و  يرسمه  اهنت  ای  ردام 

.دشاب ییادنلب  نانچ  هتسیاش  هک  دسیونب  يزیچ  وت  زا  دنک و  فصو  ار  وت  هک  اج  نآ  مدسر  یمن  ار  نخس 

هک دیوگب  فافز  بش  زا  دنک ؟ هچ  ار  داهج  عافد و  هناناج  روش  دیوگب ، ترهم  زا  .دراذگ  یم  هتفگان  ار  تراثیا  دـیوگب ، تربص  زا 
ناوزاب هب  هداد  هیکت  هتـسکش ، يولهپ  هک  يزور  زا  ای  .یتفر  تخب  هناخ  هب  يا  هماج  دـنب  مین  رب  دوخ  يداد و  ریقف  هب  یـسورع  هماـج 

؟ يدناوخ تماما  زا  عافد  رد  هدنبوک  يا  هبطخ  نانچ  یتفر و  دجسم  هب  هضف ،
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ار ردـپ  يرداـم ، نوچ  دوب و  ردـپ  تبرغ  ییاـهنت و  ياـه  تحارج  رگراـمیت  بش ، ره  هک  مسیونب  یکدوـک  فـیرظ  ياـه  تسد  زا 
؟ دسرب یبیسآ  شماما  هب  دراذگن  ات  دهن  یم  رد  تشپ  رد  ناج  هک  يا  هنادرم  تعاجش  زا  ای  درک ، یم  يراتسرپ 

« رثوک ، » دـنوادخ .دـنتفرگ  یم  یـشیپ  رگیدـکی  زا  نیمز  رب  نتفگ  شابداش  هب  کـیالم  دوب و  نامـسآ  يداـش  دـش و  عورـش  يرعش 
.دنبایرد ار  یگنادواج  یقیقح  يانعم  دندناوخ ، یم  رتبا  هلابند و  یب  ار  وا  هک  نانآ  ات  دوب ؛ هداد  دمحم  هب  ار  یگنادواج 

.تفرگ ندیشوج  نآ  زا  از  یکاپ  كاپ و  همشچ  هدزاود  هک  يا  هدنیاز  رثوک  نآ  وت  يدوب ؛ تقلخ  هنادواج  رعش  وت  يرآ ،

.تبرغ رد  تعاجش  ربص و  ردام  بنیز ؛ ردام  ییارهز ؛ وت 

رخف کیالم  هب  ات  یناسنا ، يارب  زا  تسا  سب  ندوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ردام  تیمولظم و  راثیا و  نیسح و  ردام  ییارهز ؛ وت 

هبلغ اـت  هک  دروخ  یم  دـنگوس  تگرزب  ماـن  هب  دـیآ و  یم  ناـهگان  هچیرد  زا  يزور  هک  جـع ،) ) يدـهم رداـم  ییارهز ؛ وت  .دـشورفب 
.درادنرب متس  یکاپان و  رس  زا  تسد  یکاپ ،

.دوش رارکت  تا  یناگدنز  هاتوک  راهب  دیایب و  راهب  هرابود  ات  يرظتنم  مه  وت  هک  مناد  یم  و 

.زور نآ  دیما  هب 

يداب تهزن  «/ باجح رد  مالسلااهیلع  همطاف  »

، مظعا مسا  روهظ  نیتسخن 

.دنناد یم  یهلا  لامج  يامسا  رهاظم  زا  ار  نآ  هک  تسا  تمحر  مسا 

.تفای یّلجت  وا  رد  ّتیمامت  هب  تمحر  مسا  هک  سانشب  ایلْعلا » َیِه  هللا  ُهملک   » رد ار  مالسلااهیلع  همطاف  و 

.درب یم  تمحر  لوسر  هب  تبسن  هک  ناوخب  اهیبا  ُّما  ار  وا 

.دوش یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  وا  لاصتا  ببس  هک  نک  باطخ  تیالو  هجوز  و 

.دنز یم  وا  رب  شنادنزرف  قَبَس  هب  هیانک  هک  نزب  ادص  ْنینَسَحلا  ُّما  و 

دمان یم  دسانش و  یم  ار  وا  نآ ، اب  سدقا ، تاذ  هک  ناوخب  یمان  هب  ار  وا  و 
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نآ زا  يا  هشوـگ  طـقف  هک  تسوا  لـیاضف  همه  یـسانش ، یم  شا  هطـساو  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  وـت  هک  تفـص  هینُک و  هـمه  نآ 
.دنک یم  نایع  وت  هب  ار  مالسلااهیلع  یمطاف  تقیقح 

ام رب  هدش ، ناهنپ  شتافص  امسا و  رد  هک  مالسلااهیلع  همطاف  ینیع  تقیقح  نآ  دیرد و  یم  ار  اه  باجح  دوب و  یمـشچ  ار  ام  شاک 
.تشگ یم  فوشکم  رهاظ و 

.تسایربک سومان  توکلم و  فافع  تمصع و  هدنراد  هاگن  هک  يرهاظ  تسا  یباجح  ار  همطاف 

.دناشوپ یم  ار  شا  يدوجو  تقیقح  هقلطم  هّمات و  تاروهظ  شتافص ، امسا و  اب  هک  تسا  ییاربُک  باجح  نآ  رت ، قیمع  نآ  زا  و 

هک مهراصبأ » نم  اوّضُغَی   » نآ اریز  میـسانشب ! شنادـنزرف  رـسمه و  ردـپ و  هطـساو  هب  ار  وا  ات  دـنا  هتخومآ  ام  هب  هک  تسور  نیا  زا  و 
رد هک  مالسلااهیلع  همطاف  نآ  لیامش  هن  .دنا  هدش  ور  هبور  مالسلااهیلع  همطاف  لیامـش  اب  هک  تسا  ییاه  مشچ  هب  باطخ  يا ، هدینش 
هک نآ  زا  شپ  دنوادخ  هک  مالـسلااهیلع  یمطاف  تقیقح  نآ  ریوصت  ساکعنا  هک  تفای ، دلوت  یبنلا  هنیدـم  رد  یناثلا  يدامج  متـسیب 

.درک قلخ  دیحوت  ملاع  رد  ار  وا  رون  دنزب ، ترثک  ملاع  شنیرفآ  هب  تسد 

.سانشب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  تنب  همطاف  نامه  ار  مالسلااهیلع  همطاف  وت 

ام مهف  كرد و  زا  جراخ  تسا  یماقم  ینسُح ، يامسا  نایم  رد  ار  وا  هک  نادب  اما 

.دشاب هدش  تمحر  مسا  هب  لصاو  مرْحَم و  هک  نآ  زج 

میهد یم  دنگوس  مالسلااهیلع  همطاف  هب  ار  ادخ  اعد ، نابز  اب  سپ 

، دناشونب مه  ام  هب  ار  رون  رثوک  نآ  زا  یکدنا  ات 

.مینکب رُونلا  َیِلا  تاُملُظلا  َنِم  ریس  میناوتب  زین  ام  دیاش 

ِِهلمْجِأب َِکلامِج  ْنِم  َکلئسأ  ّینا  مُهللا 

.مراد تلأسم  وت  زا  تا ، ییابیز  بتارم  نیرتوکین  قح  هب  اهلاراب !

یمیقم بیبح  ! / يدمآ شوخ 

هک يرتخد  ریوصت  دریگ ؛ شوغآ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هناخ  رد  هدمآ  دورف  هتشرف  ریوصت  ات  تسا  هدش  يا  هنیآ  نامسآ 
.دننیشنب نشج  هب  ار  شنیرفآ  ياهزور  زا  زور  نیرت  كرابم  ات  دندز  هقلح  شدرگادرگ  ناگتشرف ،
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.دنوش ربخاب  شیوخ  مهو  زا  دنرب و  ناهد  رب  تریح  تشگنا  راو  بهلوب  ناکرشم ، ات  هدمآ  اه ، هظحل  هشیمه  يوناب  رثوک ،

.درک يرایبآ  ار  قشع  تخرد  شیوخ ، یلالز  اب  نامز و  يرج  رد  دش  يراج  دمآ و  رثوک 

.دروآرد ياپ  زا  دوخ ، مالک  بایسآ  ریز  ار  راگزور  ياه  ناسنا  نیرتروفنم  ات  دش  يراج 

دهاوخ هک  ییاه  هظحل  نیرت  كانمیب  رد  دـش  هیرگ  نت  همه  رثوک ، هاگ ، نآ  یلع و  ياه  هلان  اه و  کشا  اـب  تخیمآ  دـش و  يراـج 
.دمآ

ار ینامشچ  ردپ ، دنک  شزاون  راذگب  دتفا ! یم  نآ  رب  يا  هنیک  یناوغرا  هیاس  يراگزور  يزور  هک  ار  ییاه  هنوگ  دسوبب  ردپ  راذگب 
! دنوش یم  یناراب  رسمه  تیمولظم  مغ  رد  رّرکم ، ياهزاورپ  مغ  رد  رود ، نادنچ  هن  ياهزور  هک 

! ردام شوغآ  رد  شاب  مارآ  .تسا  هدید  كرادت  وت  يارب  ار  اه  هظحل  نیرت  مارآان  هنامز ، هک  شاب  مارآ  همطاف ، مکدوک ؛ شاب  مارآ 

.ام وت و  نم ، هلاس  دص  راهچ  رازه و  ياه  گر  رد  دراد  نایرج  .تسا  يراج  نانچمه  رثوک ، الاح 

.ار قشع  تخرد  نانچمه  دنک  يرایبآ  ات  هشیدنا  ياه  هلق  نیرتدنلب  رد  تسا ، يراج  نانچمه  رثوک 

.دناشن یم  کشا  هب  ار  یمشچ  دنیرفآ و  یم  دنخبل  ار  یمشچ  شندمآ ، اب  منهذ ، رد  يراج  مان  نیرتابیز  نم  همطاف 

! يدمآ شوخ  مالسلااهیلع ، همطاف 

هتسیاش تداعس  یلع  / نیمز همشچ  نیرت  لالز 

یم جوم  همه  نامـشچ  رد  قایتشا  دـندوب ؛ هتـسشن  اشامت  هب  ار  نیمز  ینامـسآ ، ياه  مشچ  مامت  تشاد و  بیجع  یـشمارآ  اه  هچوک 
، ناتخرد مامت  ياه  هخاش  دوب !؟ ربخ  هچ  دنتخیر ؛ یم  نیمز  ياه  کلپ  تشپ  ياه  هرجنپ  هب  ار  ناشقایتشا  هنوگ ، هنوگ  اه  هراتس  دز ؛

.دش یم  هدیچ  قوش  هناد  هناد  ناگدنرپ ، مامت  نامشچ  دادتما  رد  دوب و  هدش  زیررانا 

.درک یم  رورم  ار  تندمآ  نیمز ، هلصوح  دوب و  هتشذگ  راظتنا  زا  یساپ 
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.تخیر یم  شمنامشچ  زا  مالس  هشوخ  هشوخ  ردپ ، دروآرد و  نایرج  هب  نیمز  نماد  رد  ار  رثوک  هک  دوب  هدامآ  ردام 

.درک یم  همزمز  تونق  تونق  ار  شـساپس  دوب و  هتخود  نامـسآ  ياه  هچیرد  هب  ار  شنامـشچ  دیـشک و  یم  راظتنا  ار  وت  مارآ  مردـپ 
.دش یم  متخ  ردام  ناماد  هب  هک  دندوب  هدیشک  یناشکهک  ار  نیمز  ات  نامسآ  زا  اه ، هراتس  دوب ؛ هدرک  رپ  ار  ردام  نماد  تندمآ ، يوب 

«. رثوکلا كانیطعا  انا  »

ار ناشیاهرتسب  اهدورد  دندرک و  یم  باترپ  نامـسآ  هنیـس  هب  ار  ناشیاهدنخبل  اه  هرخـص  .دندش  زیربل  اه  هرجنپ  دنتخیر و  اه  هناورپ 
.دیراب یم  رون  ناراب  هشوخ  هشوخ  باتهم ، .دندوب  هدروآ  يور  وت  ناتسد  تمس  هب  هدرک  اهر 

.تندمآ راذگساپس  دوب ، هدش  یتونق  نیمز  ناتسد  الاح 

: دنداد یم  تمالس  ناهج  ياهدور  مامت  دندرک و  یم  هدجس  اه ، هوک  الاح 

ادخ رون  هچیرد ، هچیرد  يا 

ارهز ای  مالّسلا  مالّسلا 

! نیمز رتسب  رد  هتفرگ  نایرج  ییادخ  رثوک  مالس ،

! هجیدخ دمحم و  هنادکی  رهوگ  مالس ،

! مالس

! زیر مدنگ  تاه  تسد  هرفس 

! زیربل تششخب  دوج و  هساک 

! دیراورم هام  هام  تنماد 

دید یم  ار  هار  دیشروخ  وت  زا 

ناراب هدیکچ  تمالک  يا 

ناراب هدید  بآ  تاه  کشا 

ایرد نیمز  کی  تس  يراج  وت  زا 

ارهز ای  هچ  ره  تسابیز  وت  اب 
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یناخ میرک  هزمح  !/ اتمه یب  تدنلب  مان  هوکش  يا 

! ریهطت يراج  يا  بان و  تراهط  ینامسآ ، هژاو  نیرت  بان  يا  ضحم ، تسادق  يا  وت  رب  مالس 

! فافع يوگلا  يا  تبحم و  رهم و  هوسا  تایح ، زبس  تماق  هوکش  يا  یتسه ، ِناماد  رد  قشع  تیاهن  یب  يا  وت  رب  مالس 
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يا وت  رب  مالـس  تمـصع ! يامن  یمامت  هنییآ  ياو  تیالو  تماما و  رارـسا  هنیجنگ  تمارک ، يوناب  باـتفآ ، نیـشنمه  يا  وت  رب  مـالس 
! باتهم يوربآ  ياو  بآ  نشور  ِلالز  حور  نامیا ، ربص و  هروس  افص ، مزمز و  همشچ  تیالو ، رثوک 

! ناج لد و  هاگ  هلبق  يا  نافرع و  رحس  قشع ، هموظنم  يا  وت  رب  مالس 

! دوبن یتقلخ  يدوبن ، رگا  هک  وت  رب  مالس 

مان هوکـش  يا  دیـشروخ ، نوچ  تتواخـس  يا  .يدرک  عولط  هّکم  قفا  زا  هک  یـشنیرفآ  باـتفآ  نیرت  يدـبا  یلزا و  وت  ناـج ! همطاـف 
! اتمه یب  تدنلب 

.داب هتسجخ  تدالیم 

يدمحا ارهز  «/ تسا همطاف  همطاف ، »

« رثوکلا كانیطعا  انا  »

...میدرک اطع  رثوک  وت  هب  ام  و 

وت زا  هنوگچ  ربمایپ ، نت  هراپ  يا  .تسا  ترتع  نارک  یب  يایرد  تقلخ و  نامـسآ  باتهم  هک  وا  همطاف ! شنیرفآ ، دیـشروخ  رب  مالس 
ادـج يا  ارهز ، شنیرفآ ، دبـسرس  لگ  دـنیبب ؟ دـناوت  یم  ناشیرپ  باوخ  نیمادـک  هب  یتیگ  ار  وت  اسنلا ! ریخ  تزع  يا  میوگب ؟ نخس 

وت ياپ  هدننک  هدجـس  ات  دندش  هدیرفآ  اه  هوک  یلع ! هدروخ  مخز  رگج  شخب  مایتلا  يا  یلع و  تیمولظم  هراصع  يا  شتآ ، زا  هدش 
یناکما ملاع  نانز  نیرتهب  وت  .دنشاب  وت  قادصم  هک  دندش ، هدیرفآ  اه  بآ  .دنشاب 

هنوگچ .دش  دوجوم  هک  دوب  وت  زا  یتسه  یتسه و  شنیرفآ  زا  یلماک  هنومن  وت  صقان ؛ ار  نایب  دنک و  یم  رـصاق  ار  نابز  نتفگ  وت  زا 
؟ منک وت  فصو  مناوت  یم 

.دوش یم  بآ  وت  ياپ  هب  هرطق  هرطق  دیشروخ ، تیور ، رون  یب 

.دشخب یم  مالسلا  هیلع  یلع  ياه  بل  هب  ار  مسبت  هک  ییوناب  يا ؛ همطاف  وت 

« تسا همطاف  همطاف ، »

.دشاب وت  مان  رکذ  شبل  رب  هک  نآ  رگم  دنک ، یمن  عولط  دیشروخ  يزور  چیه  همطاف !
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.تسوت نآ  زا  یتسه 

! همطاف

.تسا ناهج  هرابود  دلوت  تندمآ ، دش ؟ یم  ریسفت  هنوگچ  رثوک  لالز  هشیمه  زبس و  هشیمه  ياه  هیآ  دوبن ، وت  دوجو  نامسآ  رگا 

نایرقاب دیمح  / سای لگ 

ادیپ ار  شیوخ  رادقم  نامز  نآ  زا  قشع  تفرگ و  قشع  گنر  ناهج ، دش ، افوکش  يدّمحم  غاب  هفوکش  یتقو  رخآلا ، يدامج  متـسیب 
.درک

.تسب شقن  ایند  یکاخ  باق  رد  اه  یبوخ  همه  ریوصت  شندمآ ، اب 

.دوب تاظحل  نیرتابیز  ناشفا  وترپ  دیشروخ ، دش و  زبس  شکرابم  مودق  قوش  زا  نیمز 

.دوب هتسشن  مالسلااهیلع  هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  بل  نامسآ  رب  دنخبل ، نامک  نیگنر 

.درک یم  تبحص  وا  اب  دوب و  ادص  مه  هارمه و  ردام ، اب  هک  دمآ  یم  ایند  هب  رون  رابت  زا  یکدوک 

ندش هتخیمآ  بش  رد  جارعم ، یتوکلم  بش  رد  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  هجیدـخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يریگ  هرانک  زور  لهچ 
.دسرب ارف  داد ، یم  دیون  ار  هظحل  نیرت  هوکش  اب  هک  یبش  نیمز ، رب  ناگراتس  رون 

یتشهب رّطعم  بیس  نآ  زا  درک ، یم  شدرگ  تشهب  ياه  ناویا  اه و  غاب  اهرصق ، نامسآ و  نایم  رد  تفر و  جارعم  هب  ربمایپ  هک  یبش 
...و دومرف  لوانت  داد  هیده  وا  هب  رون  ناگتشرف  هلیسو  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک 

یم اه  هنافراع  اه و  هناقـشاع  نیمزرـس  زا  هک  دـندوب  رفاسم  کی  روضح  راـظتنا  رد  زیربل و  همه  ربص  هساـک  دوب ، ندـمآ  تقو  رگید 
.دمآ

.میرم موثلک و  هیسآ ، اّوح ، دندومن ؛ یم  يرای  لمح  عضو  ماگنه  ار  هجیدخ  ینارون ، نز  راهچ 

دمآ ایند  هب  و  ... 

.دوبر شیوخ  ناقشاع  زا  لد  دوشگ و  ناهج  هب  هدید 

، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ 
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.دوب اه  یکاپ  روآ  مایپ  هک  يرتخد  روضح  دوب ؛ هتفرگ  روضح  يوب  گنر و 

دوب تشهب  رابت  زا  داد و  یم  تشهب  يوب  هک  يرتخد 

.دشاب ردپ  ياه  بش  نامسآ  نشور  هشیمه  هام  دوب ، رارق  هک  يرتخد 

.دندوب هدرک  مگ  ار  شیوخ  ياپ  تسد و  ینامداش ، زا  اه  هدید  دندیجنگ و  یمن  دوخ  تسوپ  رد  اه  هظحل 

.دوب ادخ  ناگدنب  نیرتهب  ياه  هظحل  نابزیم  يداش ، دمآ و  یم  دوع  دنپسا و  يوب 

«. همطاف ، » دوب ادخ  هدیزگرب  هک  یمان  دیزگرب ؛ ار  شمان 

«. متشاد هگن  رود  هب  یکاپان  زا  مدومن و  زاتمم  شناد  ملع و  هب  ار  وت  نم  : » دومرف سپس  ردپ ، و  ... 

مالسلااهیلع همطاف  رون ، تسا و  رون  مالسلااهیلع  همطاف 

؛ تسا ناسنا  هتسب  ياهرد  دیلک  مالسلااهیلع ، همطاف 

نایاپ ات  رشبلاوبا  زا 

هناهب نیما و  ِدّـمحم  رتخد  نیمز ، رب  یتشهب  هیروح  ّتیناـسنا ، ناوت  هب  یگدـنز  تقیقح  قشع ، ناوراـک  رـالاس  مالـسلااهیلع ، همطاـف 
.تسا شنیرفآ 

یبن رتخد  يا  ملاع و  نانز  نیرت  لماک  ياهتنا  ادـتبا و  يا  ساـی ، لـگ  زا  رّطعم  وت  دوجو  يا  ساـسحا ، رولبت  وت  تدـالو  يا  همطاـف ،
.يراذگن شیوخ  ینامسآ  روضح  زا  بیصن  یب  ار  ایند  ات  يدوشگ  ناهج  رب  مشچ  متاخ !

، نیمز هشیمه  ات  دنک  یم  یناشفا  وترپ  وت  تفرعم  رون  تیناسنا ، ياه  هچوک  رـسارس  رد  تسایند ، ایند  ات  يداهن و  كاخ  هصرع  هب  اپ 
.دشاب وت  تشهب  يوب  زا  رّطعم 

.دنامب توارط  اب  نانز ، نایم  رد  هشیمه  يارب  خرس ، لگ  گنر  هب  ِتفع  ات  يدمآ ، ایند  هب 

.يزومایب شیوخ  ناریپ  هب  ار  يرادرسمه  مسر  ات  يداهن  كاخ  رب  مدق 

.يزاس يراج  ّتبحم  غاب  رسارس  رد  ار  ردام  ِلگ  يوب  رطع  ات  دمآ  ایند  هب 
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ردام زور  نز -  زور 

ییازریم دیعسدمحم  «/ راهب هناردام  تماق  »

، يراتسرپ هماج  رد  وت  تفوطع  رهم و  هک  وت  رب  مالس  .درب  یم  نامسآ  هب  ار  ام  ياه  لد  تا ، « یگناردام  » یتشهب يوب  هک  وت  رب  مالس 
.یتسه ینابرهم  تباجن و  زا  نشور  یلیثمت  یشاب ، هک  اجک  ره  وت  دنک ، یم  داش  ار  موصعم  ناکدوک  ِلد 

.يرب یم  ینشور  هملک و  نیمزرس  هب  ار  اهنآ  يریگ و  یم  ار  هبیرغ  ناکدوک  ِتسد  يراگزومآ ، ِتوسک  رد  هک  وت  رب  مالس 

.يزومآ یم  ار  ینابرهم  فورح  ناکدوک ، هب  هناردام  وت 

.ینک یم  انعم  ار  تخرد  ینک ، یم  انعم  ار  لگ  وت 

نیمز زین  نانآ  دـنناوتب  ادرف  ات  دـننک ، ظفح  ار  بآ  ياـهاجه  هنوگچ  هک  يزومآ  یم  ناـکدوک  هب  ینک و  یم  شخب  ار  هناـخدور  وت 
.دننک يرایبآ  ار  تبحم  زا  یلاخ  ياه  لد  کشخ 

! بیجن تفوطع  يا 

! راهب هناردام  ِتماق  يا 

.دنیاشگ یم  رپ  رت  ِنماد  زا  نارتوبک 
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مادقا ینارماک  مرکا  / راهب نطب  زا  وت  يا 

! فافع هدیکچ  يا  نز ، يا 

.منکارپب قفا  ِتسد  رود  ات  ار  تتباجن  ِرطع  راذگب 

.مراد ساپ  ار  تیالاو  ماقم  منزب و  دایرف  شرع  ِكرات  رد  ار  تدنلب  ِحور  راذگب 

! ینامسآ ِشوپ  دیپس  يا  نز ، يا 

.دنوش یم  هدرورپ  وت  ِناماد  رد  دنزیخ و  یم  اپ  هب  وت  هدیدجنر  فیحن و  ِتماق  زا  تماق ، تسار  ِنادرم 

.قشع يارب  ناهرب  نیرت  نشور  وت  تباجن  ِدیپس  ياه  لاب  تسا و  نامیا  ياه  سگرن  نیرتوبشوخ  ِهاگیاج  تناماد 

.ینک یم  ظفح  مومسم  رظن و  گنت  ِنامشچ  زا  تباجن ، ِفدص  رد  ار  شیوخ  ِتمصع  ِرهوگ  هک  یتمظع  زا  یسونایقا  وت 

.تسا هدرتسگ  وت  ياه  ماگ  ریز  تشهب ، زبس  شرف 

.هنوباب هشفنب و  زا  رپ  يا  راهب ، ِنطب  زا  وت  يا 

دبلط یم  ار  تا  هناردام  ییالال  دنز و  یم  دایرف  ار  تندوبن  مغ  هناخ ، وت  یب 

.ینک شیاهر  هتفشآ  ياه  باوخ  زا  ات  یناشن  یم  تکچوک  لفط  یناشیپ  ِمره  رب  ار  شیوخ  ِنازرل  ِناتسد  میظع ، یتواخس  اب  وت  و 

تسا هناردام  ِساسحا  زا  سیخ  تا  یناشیپ 

.يراپس یم  اه  هتسدلگ  زاوآ  هب  شوگ  وت  و 

.نتشاد تسود  فیطل  ِّسح  تناتسد  هشفنب و  معط  تهاگن  دراد و  هفطاع  ِگنر  تنامشچ 

 ... تشهب يانشآ  يوب  يراد ، یمرب  هک  ماگ  و 

! نایاپ یب  ِتاحالطصا  ِسوماق  رد  هژاو  نیرت  هدیچیپ  يا  يا ، هداس  هچ 

.ررکم ياهدیدرت  زا  نتشذگ  يارب  تسا ، یفاک  تدنخبل 

رون ینشور و  هب  تاظحل  نیرت  نارگن  ِدنویپ  يارب  و 

.میراد یم  یمارگ  ار  وت  ِنما  ِمیرح  ِنداهن  جرا  ِزور 
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يدمحا ارهز  / وت هاگن  ینابرهم 

! مردام

؟ منک فیصوت  یضحم ، تفاطل  هک  ار  وت  هنوگچ  یتشهب ! هنیجنگ  ياو  لالز  هنییآ  يا 

! مراد تتسود  هاگن ! قفا  رد  قشع  هژاو  نارک  یب  يا  نم ، یتسه  زان ، ههلا  يا 

هتـسکش تراوتـسا  تماق  ردـق  هچ  نامز ، ياه  هنایزات  ریز  گرگت  شراب  تناـتم ! زبس  گرب  يا  تقادـص و  یبآ  ياـیرد  يا  رداـم ،
!؟ تسا

؟ مسیونب ار  قشع  ناراب  شراب  ارحص ، هرهچ  رب  ملق  نیمادک  اب  نم 

.تسا نم  گر  رد  تایح  ِنوخ  وت  دوجو  ردام !

ناشن یب  يا  هطقن  ماجنارـس ، حور و  یب  يا  هدنز  ادص ، یب  يا  هدـنخ  كانزوس ، يریوک  هلعـش ، یب  یعمـش  گرب ، یب  یلگ  وت ، یب 
.متسه ما  یگدنز  مطالت  رپ  يایرد  رد 

.موش یم  تهاگن  ياه  ینابرهم  رد  قرغ  دروخ ، یم  هرگ  تهاگن  هب  مهاگن  هک  ماش  حبص و  ره  شنیرفآ ! هژاو  نیرتابیز  يا  ردام ،

! مراد ساپ  ار  وت  متسناوت  یم  شاک 

ار تشهب  هک  دوش  یم  رشتنم  تا  هداجس  نماد  زا  ییادخ  رطع  یتسیا ، یم  زامن  هب  یتقو  .دزادنا  یم  دیشروخ  دای  هب  ارم  تیاه  مشچ 
.داهن وت  ياه  ماگ  ریز 

«. نیقلاخلا نسحأ  هللا  كرابتف  ، » دیرفآ ار  ردام  هک  تسازس  ار  يدنوادخ  شیاتس ،
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هللا همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  دلوت 

ییازریم دیعسدمحم  / لّکوت هوکش 

.دوب هتفشآرب  ار  رصع  نوعرف  باوخ  شندمآ ، يایؤر  هک  دیآ  یم  ایند  هب  یکدوک  زورما 

، دش دهاوخ  راهب  ماما »  » هک دیآ  یم  ایند  هب  یکدوک  زورما 

.دتسیاب زامن  هب  دنک و  ادتقا  وا  مان  هب  لگنج  ات 

.تسا رگید  يدوعوم  دلوت  هراوهگ  نیا  هک  دنتفگ  رما » مّسقم   » ِناگتشرف دیشخرد ، شمان  هراتس  نوچ  هک  یکدوک 

دهاوخرب ار  خرـس  لـگ  ِتموـکح  مچرپ  درک و  دـهاوخ  ماـیق  تلادـع  طـسق و  يرارقرب  يارب  شا ، یمارگ  ّدـج  نوـچ  هک  یکدوـک 
.تشارفا

هار هب  شا  یپ  رد  یلیـس  ادرف  درک ، دـهاوخ  ریخـست  ار  یناهج  ِلد  يدـنخبل ، هب  ادرف  دـیرگ ، یم  هراوهگ  رد  زورما  رگا  هک  یکدوک 
.دنک دهاوخرب  ياج  زا  ار  ناراکمتس  ياه  خاک  هک  داتفا  دهاوخ 

! زیزع ماما 

، دوب ینابرهم  دلوت  وت ، دلوت 

 ... تسین شا  ییورایور  ناوت  ار  یتردق  چیه  دنک ، لکوت  يادخ  رب  هک  ره  هک  یشخبب ، مسجت  ار  لکوت  ات  يدمآ  ایند  هب  وت 

! لّکوت هوکش  يا  مایق ! هروطسا  يا  ماما !
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یمیقم بیبح  «/ يدمآ هک  يزور  رب  دورد  »

، دـمآ هک  یتـقو  هّللا ، حور  .تفرگ  ارف  ار  یناـهج  رظتنم ، ناـکواکچ  شوخ  زاوآ  تشادرب و  كرت  ناـهگان  ناـهاگ ، یب  توکـس  و 
یب شیور  ياهزور  نیرتزبس  گنرد ، یب  درک و  هزات  یـسفن  دینـش ، ار  شمان  هک  نیمز  دادرم و  کشخ  هرطاخ  يور  تسـشن  ناراب 

.درک رورم  شیوخ  نهذ  رد  ار  دوخ  هفقو 

يا هظحل  هسامح  زا  کشا و  زا  ناراب ، زا  تفگ  یم  نخـس  تفگ ؛ یم  نخـس  ردپ  اب  شباجتـسم  ياه  مشچ  اب  دوب و  هدمآ  هللا  حور 
.دمآ دهاوخ  هک 

ار هللا  حور  نت  يوب  خیرات ، هک  دـلابب  دوخ  رب  ات  .دزاس  هنادواج  ار  شیوخ  مان  ات  دـشک  یم  شوغآ  رد  ار  ادرف  ینیمخ  زورما  نیمخ ،
.دنک یم  مامشتسا  وا  رکیپ  زا 

.ردپ ناتسد  رد  درک  یم  يزرورهم  قشم  شکچوک  ناتسد  دوب و  هدمآ  هللا  حور 

راگزور توغاط  تسد ، رد  ربت  هک  هاگ  نآ  دروآ ، رطاخ  هب  ار  نکـش  تب  میهاربا  شیوخ ، هاگآدوخان  رد  ناـمز  دـمآ ، هک  هللا  حور 
.تسکش یم  مه  رد  ار 

.راگزور یهابت  رد  دشاب  ام  ماما  ات  دمآ  وا 

دشک و یم  كرـس  نیمخ  ياه  هچیرد  هب  شناقـشاع  رظتنم  هاگن  نازوس ، کشخ  دادرم  رد  لاس ، ره  هک  دمآ  ابیز  هچ  دمآ ! ابیز  هچ 
.داد افص  ار  ام  شوگ  مشچ و  شندمآ  اب  هک  تسا  یکدوک  هیرگ  يادص  ندینش  راظتنا  رد  اه  شوگ 

! تندمآ رب  دورد 

یمرخ هفطاع  / تخاس ار  ام  هدنیآ  هک  یسک 

.دنک یم  تسس  ار  هناهاش  ریوزت  متس و  ياه  هیاپ  اضف ، رد  وت  ياه  سفن  ساکعنا  بشما 

هک ینرق  .دنز  یم  مقر  نایـصع ، نهآ  نرق  رد  ار  فرگـش  يا  هثداح  شهاگن ، ریثأت  مالک و  تبیه  هک  تسا  يدرم  راظتنا  مشچ  ایند 
.تسا دایرف  هنشت 

.دنا هدناشن  دادبتسا  رهم  شنابل  رب  دنا و  هتسب  ار  شنابز  دنا ، هتخود  ار  شا  هرجنح  هک  ینرق 
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وا .درک  دـهاوخ  ضوع  شا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدّـمحم  تّمه  اب  ار  ام  هدـنیآ  دوشگ ، ناهج  هب  مشچ  نیمخ  رد  بشما  هک  یلفط 
.دروآ یم  شومارف  ياه  نهذ  هتسخ و  ياه  هظفاح  دای  هب  ار  ناسنا  قوقح  دنز و  یم  الاب  ار  قافن  نایصع و  ياه  هدرپ 

« نردم تیلهاج   » رصع نایادخ  هک  دوش  یم  »ي  رادربت درم   » ادرف كدوک ، نیا  دنا و  هتفرگ  ناج  هرابود  تیلهاج ، رصع  ياه  هدکتب 
.دنکش یم  مه  رد  ار 

.دنک یم  هدنز  ار  هتفر  دای  زا  ياه  ّتنس 

.دننک یم  شهار  تقیقح  ِلیعامسا  ار  ناشنادنزرف  ناردام ، دنریگ و  یم  ناج  شمالک  ترارح  زا  هداتفا ، اپ  زا  نادرم 

.دنکفا یم  ررش  تناج  مامت  رب  هک  تسا  يزار  ینک ، یم  هاگن  هک  كدوک  نیا  ياه  مشچ  رد 

.دیمهف شا  یناحور  هاگن  تیموصعم  زا  ناوت  یم  ار  هدنیآ  يامنرود  دوش و  یم  يا  هنییآ  شا ، ینارون  یناشیپ 

.تسا نایامن  مالسلا  هیلع  یسوم  زاجعا  شکچوک ، ياه  تسد  رد 

.دوش یم  ناراب  رون  بشما  نیمخ »  » کچوک رهش 

.تسا هدرک  كّربتم  ار  اضف  مامت  هّللا ،» حور   » رطع

تمظع دـننک و  یم  شخپ  ار  شهاگن  تبیه  يربخ ، ياه  نتنآ  مامت  .دوش  یم  رـشتنم  متـسیب  نرق  ياـضف  ماـمت  رد  هّللا » حور   » رطع
.دننک یم  ظفح  هنیس  هب  هنیس  هخسن و  هب  هخسن  تسد ، هب  تسد  ار  شمالک 

نوخ ریقحت ، لاس  زا 2500  سپ  ناریا ، هدومخ  نایرـش  رد  دـهد و  یم  ناج  ار  هداتفا  اپ  زا  ياه  سفن  وا ، ياه  سفن  ساکعنا  بشما 
.دنک یم  قیرزت  یگداتسیا  لالقتسا و  تّزع و 

یم قافآ  هرهـش  رارق ، یب  تسم و  ار  وا  نارای  هک  دوش  یم  يدهـش  تقیقح ، هار  رد  گرم  دریگ و  یم  وربآ  ینیمخ »  » مان اب  هزراـبم 
.دنک

.دنک یم  دوبان  ار  تنایخ  نایادخ  دهد و  یم  ناکت  ار  خیرات  هّللا ،» حور   » مان يادنلب 
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یناخ میرک  هزمح  / ییاهر دیون  اب  يدرم 

ار شندـمآ  هک  يدرم  .درب  تشهب  تمـس  هب  ار  ناـهج  هک  دـمآ  اـیند  هب  يدرم  يزور ، نینچ  رد  نیمخ ؛»  » کـچوک رهـش  نـماد  رد 
.دنتشاد یم  هگن  هزات  ار  شیایوُر  هنهرب ، اپ  ناکدوک  دندوب و  هداد  یهاوگ  ساسحا ، ناربمایپ 

.درک ینکش  تب  هرابود  هک  يدرم 

شا هزور  ره  تداع  زا  زیگنا ، تفگش  یتعرـس  اب  نیمز  .دندش و  جراخ  رادم  زا  مایق ، تعاس  هب  ندیـسر  يارب  اه  هبرقع  شندمآ ، اب 
.دش بوذ  ریمض  نشور  ریپ  نیا  بلق  رد  دیراب و  نادیهش  دادعت  هب  دیشروخ ؛ هک  اج  نآ  ات  تفرگ ؛ هلصاف 

.هشیدنا ناتسروگ  ناگدرم  يارب  دوب ؛ یسیع  تراشب  زا  راشرس  شدوجو 

.نارحاس هناکدوک  رحس  ربارب  دوب ؛ یسوم  هزجعم  شهاگن 

.دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نآرق  ریسفت  شمالک 

.میدرک مامشتسا  ار  روهظ  يوب  وا ، اب  دوب و  نامسک  همه  تبیغ ، رصع  رد  هک  يدرم 

تبحم داوجدمحم  / حبص دیلک 

ناراب زرم  زا  دز  رس  ناهگان 

نتسُر ِزبس  مّرخ و  هدژم 

هرابود یعولط  ام  اب  تفگ 

نتسش تسد  یگریت  زا  دیاب 

نشور ياه  قفا  زا  وا  دمآ 

دش نیمز  رد  یگدازآ  حور 
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ییاهر دیما و  غورف  اب 

دش نیشنلد  دش ، هزات  یگدنز 

زارفارس اه  ناشکهک  نوچ  هک  وا 

دوب نارک  یب  نامسآ  نوچ  هک  وا 

تبحم ياه  هچنغ  امش  اب 

دوب نابرهم  نابرهم ، نابرهم ،

نیریش بوخ و  وا  ياه  یکدوک 

یناوج رد  يا  هدازآ  ورس 

يدرم ماّیا  رد  يدرمکین 

ینامسآ لد ، هنیئآ  يریپ 

حبص ِرد  دیلک  يا  ماما  يا 

ییانشور روآ  مایپ  يا 

میراد تسود  نانچمه  ار  وت  ام 

ییاهر گرزب  لصف  لثم 
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راگنربخ زور 

ییازریم دیعسدمحم  / داب شرازگ 

.دنک یم  هرباخم  میسن  ار  غاب  رابخا  هک  هنوگ  نآ 

، دنک یم  مالعا  ار  ناهج  تعاس  باتفآ ، هک  هنوگ  نآ 

.ییآ یم  اهربخ  غاد  نیمزرس  زا  وت 

، ینک یم  هاگآ  همه  لاح  زا  ار  اه  ناسنا  وت 

، ینک یم  فیرعت  منبش  يارب  ار  خرس  لگ  یگنتلد  هصق  ربخ  وت 

.دیُرب رس  ار  موصعم  هفوکش  دنچ  بشید ، گرگت  هک  یهد  یم  ربخ  راهب  هب  وت 

، دش یم  در  تشد  زا  زییاپ  هباّرا  هک  یماگنه  هک  ینک  یم  فیرعت  زبس  لگنج  يارب  وت 

دروخ طخ  نمچ  رتفد  زا  ییاه  لگ  هچ  مان  دندش و  هتسکش  ناوج  هقاس  دنچ 

، ییوگ یم  داب  هب  دندرب ، یم  هناخلگ  ِیصوصخ  ناتسرامیب  هب  تشد ، يزییاپ  هاگلتق  زا  ار  وا  هک  یماگنه  ار  هلال  يزیرنوخ  ربخ  وت 

.دنهد عالطا  راهب ، خرس  مایق  زا  ار  ناوج  ياه  لاهن  ات 

شرازگ وت  .یتسرف  یم  ناهج  هدازآ  ياه  لد  دصقم  هب  رادراخ ، ياه  میس  اب  دنب  رد  ِناتخرد  ياه  هشیر  لادج  زا  ار  داب  شرازگ  وت 
.تسا هدش  هدیشک  شتآ  هب  یتلادع  یب  هنایشآ  رد  يا  هدنرپ  هنایشآ  ناهج ، ياجک  رد  هک  یهد  یم 
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.یهد یم  راشتنا  ار  لصف  ِتقیقح »  » اه كدصاق  لثم  وت 

.ییادز یم  تقیقح  روانت  تخرد  مادنا  زا  ار  غورد  هزره  ناهایگ  وت ،

نادرم لد  دـیما ، رهاظم  نداد  ناشن  اب  ات  ینک ، عمج  ار  نادرگرـس  ياهریوصت  ات  ینز  یم  مدـق  ناهج  رباـعم  رد  تسد ، هب  هنییآ  وت ،
.یهد رادشه  ار  نایناهج  یتلادع ، یب  رظانم  ندیشک  ریوصت  هب  اب  ینک و  داش  ار  ناهج 

.ییآرب شیوخ ، ریطخ  تلاسر  هدهع  زا  یناوتب  هک  دیما 

مادقا ینارماک  دمحم  / سیونب میارب 

.يراد یم  مالعا  مشخ  يا  هشوخ  ياه  بمب  زا  ار  شیوخ  راجزنا  راجفنا ، زا  يرتچ  ریز  درخ ! نشور  رگتیاور  يا  راگنربخ ،

ار ناشرمع  لزغ  تیب  هاش  هک  يرعاش  ناـکدوک  زا  سیونب  میارب  یهاوخریخ ! ییوج و  حلـص  تلاـسر  دـیدم  دادـتما  يا  راـگنربخ ،
.امن ناسنا  ِنارگ  نایصع  بضغ  تواقش و  هب  هتشغآ  دندرک و  یظفاحادخ  هب  فّدرم 

ات تسرفب  نیون  رـصع  ناسنا  یتسپ  قودنـص  هب  ار  نآ  ریگب و  سکع  اه  نابایخ  اه و  هچوک  رد  هدـنام  ياه  يراـگدای  زا  راـگنربخ !
.یهد هتفشآ  ياهراعش  هتفخ و  ياه  نادجو  ناشن  ار  رتسکاخ  كاخ و  اهراورخ  رد  هتفخ  تارطاخ 

یم شیپ  یتسین ، ینماان و  هب  یهتنم  هطقن  نیرت  کیدزن  اـت  یتفرگ و  یم  ار  نارورپ  هسیـسد  تسد  اـت  دـش  یم  شاـک  يا  راـگنربخ !
.یهد لاقتنا  هتفخ  ياه  سفَن  هب  ار  ماقتنا  دایرف  شتآ و  مخز ، جوم و  يانعم  ات  يدرب ،

نایامن ار  نانیرفآ  شتآ  هدـش  هلاـچم  هرهچ  درادرب و  نیرفآرقف  روفنم  ياـیفام  زا  هدرپ  دـناوت  یم  هک  تسوت  زنل  اـهنت  راـگنربخ ! هآ ،
.دزاس

يرادـیب هب  ار  دـشر  هبور  ياه  ترفن  نیا  ناسنا ، هتفخ  ياه  نادـجو  ات  سیونب  ار  تا  هدروخ  هراپمخ  تارطاخ  ریگب و  تسد  هب  ملق 
.يراد او 

.نک اهر  يدازآ  میسن  رد  قرو  قرو  ار  دنب  رد  ِناسنا  دنمدرد  هدارا  ریگ و  تسد  هب  ملق 
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شخپ اـه  یگمهاو  یب  یـسیطانغم  ياـه  هبل  زا  ار  تقیقح  یناوت  یم  هک  ییوت  اـهنت  .سیونب  ناـسنا  تسادـق  زا  ریگ و  تسد  هب  ملق 
هدرپ دـناوت  یم  هک  تسوت  روضح  اهنت  تسا ، یماجنارـس  کین  یمان و  کین  زا  رّفنتم  گنرین ، شتآ و  یقالت  رد  ناـهج  یتقو  .ینک 

.دزاس الم  رب  ار  تقیقح  دزادنارب و  اه  تیعقاو  هرهچ  زا 

! راگنربخ

.ینک هرباخم  ار  هرطاخم  یناوت  یم  هک  ییوت 

.ینک شیوخ  زیتس  گنج  تراسج  مارم و  ما  ار ر  اهرادار  یناوت  یم  هک  ییوت 

.یهد هیده  خیرات ، طاقن  نیرترود  هب  نیمز ، طاقن  نیرترود  هب  ار  مّسبت  فارگلت ، کی  اب  یناوت  یم  هک  ییوت 

! راگنربخ

.يروآرد اه  یسلطا  دیعبت  ّرِس  زا  رَس  یناوت  یم  هک  ییوت 

، بش راوید  تشپ  رد  هک  یتقو  دنشک ، یم  شتآ  هب  نونج  تسمرس  تعرس  اب  ار  رون  دنشک و  یم  ریجنز  لغ و  هب  ار  اه  هرجنپ  یتقو 
.يراد ار  ساره  همه  نیا  زا  روبع  زوجم  هک  ییوت  اهنت  دننک ، یم  مادعا  ار  هدیپس 

.یشک ریوصت  هب  ار  اه  نادلگ  يولگ  هدیکرت  ضغب  یناوت  یم  هک  ییوت  اهنت 

.ینک یم  دایرف  امن ، حلص  نانمیرها  ياه  هدنخ  نتم  زا  ار  رشب  شزغل  شرازگ  هک  ییوت  اهنت 

! راگنربخ

رد هک  يا  هدـش  ییایمیـش  ياـه  لـگ  زا  سیونب  میارب  .غاد  دوب و  مخز  اـه  نآ  هیثرا  هک  يرثـألا  دوـقفم  ناگراتـس  زا  سیوـنب  میارب 
.دنوش یم  رپرپ  شیوخ  سفن  نیرخآ 

! راگنربخ

.دنا هدرک  يراذگ  نیم  ار  رتفد  هنیمز  دنا و  هدیشک  رادراخ  میس  یفرط ، یب  هژاو  ِرود  هچرگا  سیونب ؛ میارب 

.تفرگ ارف  ار  میسن  نماد  هک  تسا  شتآ  خرس  هراوف  نیا  تسا و  هدرک  تسشن  اه  مالس  مامت  رد  یهایس  هک  سیونب  میارب 

...سیونب میارب  دندیازت  رد  اهداضت  هنوگ  نیا  هک  تسا  هداتفا  ناسنا  مهافت  يارب  یقافتا  هچ  هک  سیونب  میارب 
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یمّرخ هفطاع  / تقیقح راشتنا 

ار تتلاـسر  تقیقح  ناـش ، يرازبا  ِبلق  زا  دـیاب  وت  هک  تسا  یتاـناکما  همه  اـهنیا  کـچوک ؛ نمکاو  کـی  وگدـنلب و  نیبرود ، ملق ،
.ینک نایامن 

.يرهاظت تنایخ و  غورد و  يالرازه  ياه  هدرپ  تشپ  زا  تقیقح  راشتنا  لووسم  وت 

.نک زّهُجم  تفرعم  روعش و  رازبا  رب  ار  تدوخ  یسایس ، ياه  هنیک  زا  یلاخ  یتسد  ذفان و  یهاگن  نشور ، يرکف  قیمع ، یشنیب 

.شاب قداص  تدوخ  اب  سانشب و  ار  تهار  زیچ ، ره  زا  شیپ 

سپ دننک ؛ یم  یبایزرا  دـننیب و  یم  ار  اه  هدـیدپ  وت  ملق  شوارت  نیبرود و  هچیرد  زا  مدرم  هک  یناد  یم  بوخ  تنادـجو  تولخ  رد 
.یتقیقح لاسرا  لوسر  وت 

! ینک هرباخم  ملاع ، ياه  يرازگربخ  همه  هب  دوعوم ، هعمجرد  ار  ربخ  نیرتزبس  هک  يزور  دیما  هب 
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یمالسا نهیم  هب  ناگدازآ  تشگزاب  زاغآ 

هراشا

هبنشود

دادرم 1383  26

یناثلا 1425 يدامج   26

Aug. 16  . 2004

ییازریم دیعسدمحم  / فسوی ِنسح  هروس 

.دز یم  دنخبل  هناخراظتنا  رد  زونه  وت  سکع  یتشگزاب ، هک  یماگنه 

.يدوب دیما  لیثمت  ام  يارب  زین  تا  يرود  تدم  مامت  وت 

.دوب هدش  وت  یناوج  تکچوک ، رسپ  یتشگزاب ، هک  یماگنه 

.دش رت  ناوج  هناخ  يدمآ ، هک  یتقو 

.دندرک تسار  دق  وت  مارتحا  هب  دندش و  رادیب  نادلگ  ِباوخ  رد  اه  لگ 

.دوب هدومیپ  ار  هچوک  ریسم  تلابقتسا  هب  دنفسا ، ِدود  دوش ، رهاظ  هچوک  ياهتنا  رد  تتماق  هک  نآ  زا  شیپ 

تاولص مالس و  حبـص و  اب  زورما  تخیر ، رون  زا  يا  هساک  ترـس  تشپ  تردام  یتشذگ و  نآرق  ریز  زا  لّکوت »  » راب هلوک  اب  زورید 
.دوش يراهب  تندمآ  نیا  هب  هناخ  ياوه  ات  یتشگزاب 
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توالت ار  فسوی » ِنسح   » هروس تنامـشچ ، سگرن  لگ  اـب  هنامیمـص  هچ  زورما  دوب ، دولآ  ضغب  تبرغ ، همه  نآ  زا  تیولگ  زورید 
! ینک یم 

.تسام غاب  رابتعا  وت  یگدازآ  زارفارس ! ورس  يا 

! دوش هدرزآ  ام  تلفغ  يوهایه  زا  وت  نابرهم  ِلد  هک  ادابم 

.ریگم رب  نامرهش  ناوج  ياه  لاهن  رس  زا  ار  تا  هنامیرک  هیاس  يدمآ ، هک  الاح 

.نک فیرعت  نامیارب  ار  تزبس  تارطاخ  گرب  گرب  نامب و 

! هدازآ ورس  يا 

.دروآ بات  ار  تراسا  ياه  لاس  هنامحر  یب  هنایزات  تمولظم ، ياه  هناش  هنوگچ  هک  وگب 

دیما يولألت  یب  ام  راظتنا  ياه  بش  ات  یتشاد ، هاگن  نشور  ناشخرد ، یسوناف  نوچ  اه  بش  اهزور و  ار  تنهیم  دای  هنوگچ  هک  وگب 
.دنامن

يدابآدوواد هموصعم  / دیشروخ هراب  رازه  عولط 

« ...دندرگ یم  زاب  دنخبل ، لگ و  زا  یناهگان  رد  ناهگان  »

.تفرگ هرخس  هب  ار  هوک  ناشیاه  ماگ  يادنلب  تشاد و  او  توکس  هب  ار  ناهج  ناشخرس ، دایرف  هک  ینادرم  هوکنهآ  ریش  دنیآ ، یم 

هداج هک  هوتسن ، ینارفاسم  .تسا  دیشروخ  هرابرازه  عولط  زیربل  هک  ینامشچ  دهد و  یم  نامسآ  يوب  هک  یناتـسد  اب  دندرگ  یم  زاب 
ياه جـنر  اهدرد و  ِبلابل  شا  هظحل  هظحل  هک  یتارطاخ  دـنا ؛ هتـشگ  زاب  رورغ ، رپ  یتارطاخ  اب  الاح  هدومیپ و  ار  رطخ  دولآ  هم  ياه 

.تسا رامش  یب 

تسار رمک  رهـش ، .دنزیخ  یم  رب  صقر  هب  داب  ِفد  يادص  اب  زبس ، ییاه  قریب  تأیه  رد  ناتخرد  دنهد و  یم  ناکت  تسد  اه  نابایخ 
.دشاپ یم  شنادنزرف  يور  رس و  رب  ار  شا  یقشاع  ياه  هنارت  دنک و  یم 

ار شناگراتس  هوکش  نامسآ ، هک  هنوگ  نآ  دشک ؛ یم  دق  يدیـشروخ  شا  هچوک  ره  زا  .يریطاسا  هوکِْـشب و  دوش ، یم  عیـسو  رهش ،
.دناوخ یم  هلهله  هب  ار  شناگتشرف  دنوادخ ، درب و  یم  دای  زا 
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ياه مشچ  رد  توکـس  .یناشیپ  رب  قشع  دـنب  یناشیپ  ندرگ و  رب  راهب  زبس  لاش  .يدرمیاپ  یگداتـسیا و  اـه  لاـس  سپ  زا  دـنیآ ؛ یم 
.دنیشن یم  هفوکش  هب  ناشرورغ  ِشکِرمک  رد  راهب  دوش و  یم  هنارت  ناش  یبآ 

یم شیاز  هب  ار  اهربا  هوکـش ، همه  نیا  ِرارق  یب  ْنامـسآ  دنک و  یم  ریزرـس  ناشناردام  ياه  هنوگ  زا  قوش  ياه  هچایرد  دـنیآ و  یم 
.دناوخ

نم .دنک  یم  يرَورـس  ار  خیرات  دـنام و  یم  قشع  هک  نانچ  مه  دـندنام ، تساخرب و  ناشمارتحا  هب  دـنوامد  هک  نانچ  نآ  دنداتـسیا ؛
.مزاس یم  نایشآ  ناشتّزع ، ماب  رب  هنارتوبک  مدنب و  یم  لیخد  ار  ناش  هنهک  ياه  مخز 

مادقا ینارماک  دمحم  مالس / هیفچ  کی 

! تبالص نادیم  نادرم  روبص  يا 

! هداتفاین باتش  زا  ِیگتفیش  ناگدنامزاب  يا 

! قشع ناریسا  يا 

.دنمهف یم  زین  رادراخ  ياه  میس  یتحار  ناتمالک  تفوطع  رطع  هک  تسا  سوملم  ناتیاه  مخز  ردق  نآ  داز ! نافوت  ناگدازآ  يا 

، دیتفر اه و  ساسحا  سرتسد  زا  رترود  دیدمآ ،

! شیدنا تبقاع  ياه  تیفاع  زا  رتارف 

! اه هنارک  نوخ  مه  اه و  هنارت  ِنوگمه  يا 

ار دوخ  تیفاع  دیدرک و  مالسا  رذن  ار  شیوخ  ياه  مالس  نادنز ، لامالام  ياه  هلیم  تشپ  زا  نامیاه ، یگنتلد  زا  رترود  اه  گنسرف 
.دیدومن ماما  هار  ییادف 

! قشع هصرع  نادرمریلد  يا 

ارهز ای   » زمر هاگ  چـیه  اّما  دـیدیرخ ، شیوخ  حورجم  ياه  نت  هب  ار  ناگـشیپ  تواقـش  ياه  قالـش  ینابرهم ، هب  هدـنام  اه  گنـسرف 
.دیتخورفن خیرات  هرابود  ياه  هنایزات  هب  ار  مالسلااهیلع »

! هشیپ یگنادواج  نادرم  ربص  يا 
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.غارف مخز و  ِرس  درد  زا  اورپ  یب  ياه  هدنرپ  نوچ  دیتشگزاب ، هسامح ، جوا  رد  جوا  ییاهر و  لاب  رد  لاب  دیدمآ ،

.دینک دوخ  شوغآ  هب  هتشغآ  ار  ناریا  كاخ  دینک و  زاب  ار  شیوخ  ياه  ضغب  هچقب  ات  دیدمآ 

.دیناسرب دوخ  ماما  هب  تسد  هب  تسد  ار  تیب  لها  هب  تدارا  تیمیمص و  لّوا  تسد  ياه  مالس  ات  دیدمآ 

! زارفارس نارگنسمه  يا 

! هوکشب نارادرس  يا 

نارای يازف  یتفگـش  از و  تریح  يا  هسامح  نایوار  ات  دـیتشگزاب  دـیداهن ؛ رـس  تشپ  ار  غارف  لصف  لصف  انـشآ ! مان  نامان  کـین  يا 
.تداهش ریسم  نایوپ  هر  دیشاب و 

! ناگدازآ

.تسا شوارت  رد  نآ  زا  قشع  يوب  گنر و  هک  تسامش  هدروخ  كاخ  تارطاخ  تسا ، زونه  هک  زونه 

هب مالسلا ، هیلع  رفعج  نب  یسوم  دوخ ، يالوم  اب  درد  مه  هلان و  مه  هک  دینش  ناوت  یم  ار  امـش  هدیدفت  يادص  تسا ، زونه  هک  زونه 
یم دـق  هاگتـشادزاب ، ياهراوید  يدـنلب  ات  امـش  يرارق  یب  هک  داژن ، بیرغ  نادرمرویغ  يا  امـش  رب  مالـس  .دـینک  یم  افتکا  يدـنخبل 

.دنک ییادیش  يالبرک  هناور  ار  مالس  هیفچ  کی  ات  دیشک ،

.دندشن امش  لایخ  زا  یلاخ  اه ، نابایخ  اه و  هچوک  زگره  اما  دیتفر ،

هـصرع نادرم  رویغ  امـش  تبرغ  ییوشراـبغ  راـظتنا  مشچ  دـندز و  هرگ  کـشا  هب  ار  دوخ  يرـسور  هشوـگ  رظتنم ، ِنارداـم  دـیتفر و 
.دندش یگداتسیا 

میدنام میدنام و  میدنام و  دیتفر ، دیتفر و  دیتفر و  »

« دز کپک  ناماه  فرح  ات  میدورس  نان  زا  ردق  نآ 

، دـیدروآ ياج  هب  کشا  تماما  هب  ار  تعامج  زامن  دـیدرک و  تمواقم  دیداتـسیا و  هثداح  نوخ و  ياه  همیخ  رد  هک  امـش  رب  دورد 
.دنک یم  يرایبآ  ار  ترایز  خرس  لگ  هک  تسامش  کشرس  دایرف و  يدارفنا ، ياه  لولس  قمع  رد  زونه  هک 
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ياه مالس  زا  ار  ناتیراد  زرم  یگنادرم و  شاداپ  .تاولص  اب  دیتشگزاب  مالس و  اب  دیتفر  تیرح ! هسامح و  ياه  لاس  نارگنـسمه  يا 
.دورد هسامح ، کی  دیمالس و  خیرات ، کی  قیال  هک  دیتفرگ  شیوخ ، طخ  دب 

دود کشا و  عامـس  رد  لگ  هقلح  هقلح  هک  دراد  رطاـخ  هب  ار  امـش  هدروخ  كاـخ  تارطاـخ  يورـسخ ،» زرم  ، » تسا زونه  هک  زونه 
ياه کشا  دـیداهن و  یم  نینوخ  هّطخ  نیا  هب  ار  شیوخ  ياه  ماگ  تحار ، لابکبـس و  هچ  امـش  دـش و  یم  هتخیر  ناـتیاپ  رد  دنفـسا 

.دیداد یم  هیده  موب  زرم و  نیا  رظتنم  ياه  مشچ  هب  ار  قوش 

یجنپ هجیدخ  / فسوی نهاریپ  يوب 

.دیآ یم  فسوی  نهاریپ  يوب 

.رظتنم رهش  يا  اشگب ، کلپ 

ار تنافسوی  نهریپ  شوخ  يوب  شکب ، سفن 

.دوش تسم  رادید  شوخ  رطع  زا  تیاه  هیر  راذگب 

.دراد ار  راهب  رازه  میمش  وب ، نیا  هک  تسا  تجاح  هچ  لگ  هب  ار  وت  رگید 

! هتفر ورف  قارف  رد  ناعنک  اشگب ، کلپ 

تشگن ام  دارم  رب  يزور  ودرگ  نودرگ  رود  »

« روخم مغ  نارود  لاح  دشابن  ناسکی  امئاد 

.دیآ یم  فسوی  نهاریپ  يوب 

.دنیآ یم  وت  شوغآ  هب  تراسا ، هاچ  زا  هتشگ  اهر  هک  تسا  زیزع  هلفاق  هلفاق ،

! تسوت هرابود  دلوت  زور  زورما  رهش ! يا 

يدناکت اه  هناش  زا  رتسکاخ  یتساخرب و  خیرات  ياه  هیال  نیرت  قیمع  زا  وت 

.تسا ناعنک  ناریا ، زورما  يا ، هنامز  هّصق  نیرت  گنشق  قادصم  زورما  وت 

...دیآ یم  فسوی  نهاریپ  يوب 
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....دندرگ یم  زاب  هناخ  هب  راهب  لصف  زاغآ  اب  رجاهم ، ناگدنرپ  دنیوگ : یم 

...دنروآ یم  دوخ  اب  ار  راهب  ناگدنرپ  ...دیآ و  یم  ناگدنرپ  تشگزاب  اب  راهب  میوگ  یم  نم 

.دنشک یم  ار  راهب  راظتنا  روضح ، قوش  زا  راشرس  ياه  هنایشآ  تسا ، يرید 

.تسا یهت  زاورپ  يوب  زا  نامسآ  تسا  يرید 

.تسا هدازآ  ياهورس  يدنلبرس  رورغ و  ياشامت  قاتشم  اه ، هوک  تسا ، يرید 

تسا هدنکآ  راهب  يوب  زا  رهش  و 

.دنا هدرک  رییغت  اه ، لصف 

شناگدنرپ هوکش  اب  تشگزاب  تسا ، هتـسشن  راظتنا  قوش و  هب  کنیا  وتـسرپ ، زا  یلاخ  هنایـشآ  رهـش ، .تسا  هدش  ناوج  نیمز  راگنا 
.ار

.دیآ یم  يدازآ  لاب  زاوآ  يادص 

.دندرگ یم  زاب  هناخ  هب  قشاع  ياهوتسرپ  منامگ 

هتسیاش تداعس  یلع  / اه یقاقا  رطع 

؛ راـظتنا اـه  لاـس  رهم  رپ  شوغآ  نیا  امـش و  نیا  کـنیا  اـیرد ! نارک  یب  شوغآ  ناگنـشت  يا  يرود ! اـه  لاـس  هتـسخ  ياـهدور  يا 
.زارفارس هشیمه  نیمزرس  نیا  مرگ  شوغآ  داب  ناتکرابم 

! یگدازآ ِيدنلب  رس  داب  ناتکرابم 

.دیتشاذگ ناتندیشک  دنب  هب  ِيدبا  ِیماکان  رد  ار  اه  نآ  دیدیشک و  هتخآ  ياهریجنز  خر  هب  ار  ناتربص  هک  امش 

ناتزاورپ دـیدازآ و  امـش  مه  زاـب  دـننزب ، هرگ  ناـتیاهرپ  رب  ار  سفق  رگا  دـشاب ، هتـسب  ناـتیاهاپ  رگا  دـشاب ، هتـسب  ناـتیاه  تسد  رگا 
.تسا ییاشامت 

.امش هب  دنک  یم  راختفا  نیمزرس  نیا  نونکا  و 

.ناتکرابم هزات  زاورپ  هزات ، ياوه  هزات ، نامسآ 

ناردارب و یناردـپ و  نینچ  ار  ناتنادـنزرف  ینارـسمه ، نینچ  ار  ناتنارـسمه  داب  كراـبم  ینادـنزرف ؛ نینچ  ار  ناـتناردام  داـب  كراـبم 
ناردام و نینچ  ار  امش  داب  كرابم  .یناردارب و  نینچ  ار  ناتنارهاوخ 
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.تشگ ار  اهنآ  ياه  لد  همانتغل  هک  دیمهف ، ناوت  یم  هاگ  نآ  ار  ربص  هک  ینارهاوخ  ناردارب و  نادنزرف و  نارسمه و 

يرمع ار  وت  زا  سپ  ياه  هچوک 

دز یم  قرو  اصع  اب  تردام 

دوب يرود  سکع  شاه  یشوخلد 

دز یم  قرو  ار  وت  هاگن  هک 

.هشیمه زارت  ناشورخ  يا ؛ هدمآ  وت  نونکا  و 

ياه نادـلگ  باوخ  زا  درک و  رپ  ار  میدـق  ياه  هچوک  هتـشذگ ، لـثم  تیاهدـنخبل  رطع  اـّما  هتفرگ ، ار  تیاـه  هنوگ  يدرَگ  دـنچره 
.تسا هتشذگ  راوید  يور  ياه  سای  ینادعمش و 

« اه یقاقا  رطع  نوچ  هدرتسگ  ییاج ؛ نیا  وت  نونکا  »

یمّرخ هفطاع  / یگداتسیا مخز ، هنایزات ،

یگداتسیا ياه  لاس  راگدای  تیاه ، هناش  يور  هنایزات  خرس  ّدر  مه  زوه  دندرک ، ریقحت  یتفرگ ، شتآ  دندز ، مخز  يدروخ ، هنایزات 
.تسا

.تخوس درک و  سح  ار  هتخادُگ  ياه  لوات  شتآ  تیاهاپ ، فک  رد  دوش  یم  مه  زونه 

.داد رییغت  تبرغ  ییاهنت و  یگنسرگ و  راشف  اب  ار  ترکف  درک و  یلاخ  نامیا  زا  هجنکش ، روز  هب  ار  تبلق  دوش  یم  دندرک  یم  رکف 

.دنازرلب ار  تنیقی  ياه  هیاپ  تسناوتن  زیچ  چیه 

چوپ ياـه  هدـعو  هب  ار  تیاـهبنارگ  حور  هک  ینآ  زا  رتدرم  وت  .دـنک  ادـج  تقیقح  نشور  ریـسم  زا  ار  وـت  تسناوـتن  يا  همهاو  چـیه 
.یشورفب ثعب » »

.دنک هناگیب  تدوخ  زا  ار  وت  هایس ، ياه  لولس  فوخم و  ياه  هاگودرا  تبرغ  هک  ینآ  زا  رت  مکحم  وت 

.تا یگنادرم  هتسیاش  تسا  یشاداپ  يدازآ ، و  ... 

.دندیرفآ اروشاع  همادا  يارب  ار  وت 

.دندرک قلخ  نادیهش  زا  دعب  ياهزور  يارب  ار  وت 
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، ام يزارفرس  وت و  يدازآ  زورما  دندراذگ ؛ یقاب  شومارف ، ياه  هرطاخ  شوماخ و  ياهدایرف  راگزور  رد  تداهش  مّسجت  يارب  ار  وت 
.دندروآرد هجنکش  روز و  نوخ و  تراسا  هب  ار  تا  یناوج  هک  تسا  ییاه  لاس  نیگنس  ياهب 

! ریگب الاب  ار  ترس 

.نک دایرف  زورما ، هدیدن  زورید  ِلسن  شوگ  رد  ار  تا  یگنادرم  تارطاخ 

دیشخب رولبت  ار  تا  ییاروشاع  تأرج  هک  یتقیقح  درکن ؛ تسُـس  هنایزات  ناراب  ریز  ار  تنامیا  ياه  هیاپ  هک  وگب  یتقیقح  زا  ام  يارب 
.درک رشتنم  ملاع  مامت  رد  ار  ناریا  يالبرک  ناناوج  يرادیاپ  هزاوآ  و 

مادقا ینارماک  مرکا   / تسا هتشگرب  راهب 

.دیآ یم  بالگ  دوع و  ِرطع 

.تسا هدرک  رپ  ار  اج  همه  دنپسا  ِدود 

.تسا يراج  اه  کشا  ِلالز  ِساکعنا  رد  هیآ  هیآ  مه  نآرق 

کشا ِمنبش  زا  تسا  رپ  اهراب  هلوک 

هنارت مالس و  زا  رپ  اه  مشچ 

ندماین ِبارطضا  زا  رپ  اه  تسد 

.تسا هتفرگ  هسوب  راهب و  ِگنر  اج  همه 

.دنیرگ یم  من  من  ار  ناشتبرغ  دننک و  یم  هقردب  نطو  ياه  هزاورد  ات  ار  نامنیمزرس  ِیسامح  ِنارعاش  هتسخ  ِياه  ماگ  اهربا ،

.دنیآ یم  لابقتسا  هب  ار  ناش  ینامسآ  تبیه  اه ، هوک 

دینک تولخ  ار  اه  هچوک 

.دیروآرد ناشنت  زا  ار  تبرغ  نهاریپ 

.دینک شومارف  ار  دیعبت  ياه  هنارت 
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.دینک ناشناشیرپ  ياه  مخز  مایتلا  ار  نطو  ِكاخ 

تسا هار  رد  راهب 

.یناشیپ رب  قشع  ياهدنبرس  نامه  اب  هناش ، رب  نامیا  ياه  هیفچ  نامه  اب 

! تسا هتشگرب  راهب  نک ، هاگن  بوخ 

.دزو یم  نطو  مچرپ  رب  رورغ  میسن  دننک ، یم  زاب  هک  بل 

.دنوش یم  ناشهاگن  يالیل  نونجم ، ياهدیب  دنناخرچ ، یم  هک  مشچ 

.دنیوگ یم  زبس  هثداح  نآ  زا  و 

یجنپ هجیدخ  / نهاریپ هزجعم 

تسا وت  نهاریپ  ریاز  تسم ، ِداب  نیا 

تسا وت  نهاریپ  رفاسم  مدق ، ره  رد 

دنز یم  جوم  ناهج  مامت  رد  وت  رطع 

تسا وت  نهاریپ  رشان  داب ، راگنا ،

دوش یم  هدنز  تنت  بوخ  يوب  هب  ناعنک 

تسا وت  نهاریپ  رصاعم  ِتکرب  نیا 

 - تندید ياخیلز  هاگن -  هلفاق  دص 

تسا وت  نهاریپ  رجاهم  اهزور ، نیا 

دوش یم  مشچ ، ناهج ، مامت  ار  وت  يوب 

تسا وت  نهاریپ  رطاخ  هب  هزجعم  نیا 

« تشگزاب  » يابیز هّصق  نامرهق  يا 

تسا وت  نهاریپ  رعاش  هشیمه  ایند 
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مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنشراهچ

دادرم 1383  28

بجر 1425  1

Aug. 18  . 2004

ییاضر هدیمح  / دنخبل رون و  زا  راشرس 

دنا هدرورپ  هک  رون  یلزا  ناز 

دنا هدرک  يرظن  تدایز  وت  رد 

راودیشروخ همه  رد  رگنب  شوخ 

دنا هدرسفا  هک  دنزادگب  ات 

زا راشرـس  طسبنم  ییاوه  خـیرات -  نایرـش  رد  يراج  ياه  هفوکـش  اه و  هناوج  دـنز -  یم  سفن  سفن  نامز  ِنابیرگ  رد  هزات  يراهب 
دنخبل رون و 

او شپت  هب  ار  كاخ  شندمآ  زاوشیپ  هب  نامـسآ  هدوشگ  ّریحت  زا  ياه  مشچ  ات  دوش  یم  هدیچیپ  خـیرات  ِتشگنارـس  هب  ریـسم ، مادـک 
؟ دراد

؟ دنناخرچ یم  تسد  هب  تسد  شرع ، رد  ار  شرون  قرغ  هراوهاگ  هک  دنا  تفگش  هثداح  مادک  ناشفا  تسد  کیالم ،

؟ دبوک یم  اه  هرادج  اه و  هراوید  رب  شیاه  مدق  يزاوت  رد  رهن  مادک 
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؟ دزاس یم  روانش  رون  رد  ار  نیمز  نامسآ و  شنتفکش  ِدالیم  ِیناشیپ  رد  نشور  ِدیشروخ  مادک 

.دنا هداد  نیقی  ياه  هفوکش  هک  دننامسآ  تفه  نوتس  شیاه  تسد 

ات دنریگ  یم  تمکح  يوب  ربانم ، مامت  دنوش و  یم  هدوشگ  تفرعم  زا  ینامسآ  تمس  هب  شهاگن  يوربور  لهج ، هتـسب  ياه  هچیرد 
.هدرتسگ ییاوه  رد  دنریگب  رپ  لاب و  تاملک ،

ماگ رطع  اه ، ناتـسجنران  يالبال  كاخ  هرتسگ  رب  دوش  یم  يراج  اه و  نامـسآ  نطب  زا  دشوج  یم  شنـشور  ياه  مشچ  دیآ و  یم 
.دچیپ یم  شیاه 

زا دـنچیپ  یم  میـسن  رد  اهر  وسیگ  ناتخرد  دـنوش و  یم  شوماخ  نشور و  شتراشا  ِياه  تشگنارـس  رد  تسدرود ، ياه  ناتـسرانا 
.شندمآ قایتشا 

هلیپ رب  هناورپ  هچره  .دروایب  ناغمرا  هب  شیوخ  اب  ار  ییانـشور  هچره  مولعلارقاب » ، » نیمز يوربآ  ات  دوش  یم  زاب  نامـسآ  ياه  هچیرد 
.دننز یم  رپ  ار  زاورپ  یگنادواج ، نامسآ  رد  دنبوک و  یم  لاب  ناجیه  ياه 

.نابیرگ رد  هفوکش  راشرس  ياه  هشوخ  اب  نیتسآ ، رد  هتفکش  يراهب  اب  شیور ، زا  هناوج ، زا  زبس ، زا  يراتسد  اب  دیآ ؛ یم 

.دنرتسگ یم  لاب  شتمارک  ِناتسآ  رب  دنیوش و  یم  زاورپ  ياه  لاب  زا  رابغ  شفطل  يراشرس  رد  باتهم ، همشچ  رانک  رد  اهر  نارتوبک 
.دراد یم  او  تایح  هب  ار  كاخ  ِیگدرم  شیاه  سفن 

یم شوغآ  رد  ار  رون  دـنریگ و  یم  رپ  نامـسآ  هب  ور  نزور ، هچ  نآ  ره  دریگ و  یم  هدروخ  ناراـب  ياـه  هنوـپ  يوـب  اوـه  دـیآ ؛ یم 
.دنراشف

...دنا هدرورپ  هک  رون  یلزا  ناز  رون ؛ تسا و  رون  شهاگن  هبذج 

مادقا ینارماک  دمحم  / داشرلا يداه 

.دنک هلاچم  نیمز  ياه  مشچ  رد  ار  باوخ  ات  دمآ  رفعجوبا ،

بجر هام  زور  نیتسخن  دوب و  هعمج 

، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دنتـشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لد  هویم  دـالیم  رب  دـیما  مشچ  هنیدـم ، ياـه  ناتـسلخن  دوب و  هعمج 
.دوب مولعلارقاب  دلوت  هار  هب  مشچ 

ص:104

هرامش 63 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


لاف نویامه  نآ  لابقا  نم و  ندیسر  »

« میرح هتسجخ  نآ  رد  قباطم  داتف  نانچ 

.دشاب همه  داشرلا  يداه  ات  دمآ  یم  رون  دازون 

.دزاس دوخ  نونف  ملع و  روحسم  ار  نونظ  ملع  ات  دمآ  یم  تسویپ ، یم  ربمایپ  هب  وس  ود  زا  هک  وا  مولعلارقاب ،

.دهد رارق  خیرات  سرتسد  رد  قیقحتلا  یلع  لیصفتلا و  یلع  ار  ینّدل  ملِع  ات  دمآ  یم 

رشب ناشن  ار  اه  هرهچ  نیرت  باذج  اه و  هجهل  نیرتوگتسار  ات  دمآ  یم  نایمطاف ، نایولع و  تسا و  نایمـشاه  ثراو  هک  وا  رفعجوبا ،
.دهد هنامز  مرش  یب  هشیر و  یب 

.دزاس دوخ  نیقیلا » یلع   » نافرع ياشامت  وحم  ار  لد  روک  نامشچ  روش  ناتخبروک و  ات  دمآ  یم 

تسم ار  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  رگید ، راب  ات  دمآ  یم  .دناسرب  البرک  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالس  ات  دمآ  یم  رفعج  وبا 
.دنک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شخب  یتسه  هحیار  زا 

یشوماخ رهُم  هْبیَتَع ،» نب  مَکَح   » نوچ ینارتهم  ناگرزب و  ات  یتخیمآ  مه  رد  ار  يولع  ترطف  يوبن و  ملع  هک  رفعجوبا  ای  وت  رب  دورد 
.نامگ رب  ییوج  رْهِم  رهُم  دننز و  نابز  رب 

مّسبت قطنم  دوب و  اریگ  وت  نامـشچ  يامرگ  هک  دش  یم  زیرگ  هب  ریزگان  کلملادبع ، نب  ماشه  وت ، تمـشح  ربارب  رد  هک  وت  رب  دورد 
.هدنشورخ هدنفوت و  وت ،

یجنپ هجیدخ  / دش لیمکت  شناد  يابفلا 

نیمز دنا و  هدرک  طوبه  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هرابکی  کیالم ، مامت  راگنا  كالفا ، شوخ  يوب  زا  تسا ، هدنکآ  تشهب  يوب  زا  هنیدم 
نامهیم ناش  یسدق  سافنا  شوخ  رطع  هب  ار 

.دنزاس كربتم  تیالو ، باتفآ  نیمجنپ  ینامسآ  مودق  هب  ار  ناشیاه  لاب  ات  دنا  هدمآ  دیاش 

.دورب لگ  زاوشیپ  هب  رت ، مامت  هچره  هوکش  اب  نیمز ، ات  دنا  هدمآ  دیاش 

ترفغم ششخب و  هام  بجر ، هام  هام ، تسا ، يرجه  لاس 58  لاس ،

...تماما دیشروخ  نیمراهچ  هناخ  هناخ ، تمحر و  ربمایپ  ِرهش  رهش ،

*
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* *

! يرابت هچ  یکرابم ، هنیشیپ  هچ  یتلاصا ، هچ 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  راوگرزب  رتخد  ردام ، دنوادخ و  تّجح  ردپ ،
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هام ردام ، دیشروخ و  ردپ ،

رون یلع  رون  رون ؛ ود  دنزرف  وت ، و  رون ، ردام ، رون و  ردپ ،

.مزمز دنزرف  وت  تشهب و  دنزرف  وت  نیرّونلاوذ و  وت  و 

هتشگ بات  یب  ار  تندمآ  زاونلد  يادص  هدناباوخ و  شوگ  ایند ، تسا ، يرید 

.هتسشن راظتنا  هب  ار  تدوجو  تشهب  ییافوکش  سّدقم  هظحل  هنامز ، تسا  يرید 

.هدرک قاتشم  ار  اه  لد  تندمآ ، ینامسآ  هدعو  تسا ، يرید 

...دنداد تا  هدعو  شیپ ، اه  نرق  هک  تسا  يراج  وت  روضح  رد  يزار  هچ  مناد  یمن 

...دندوب راظتنا  مشچ  اه ، هیناث  اه و  هقیقد  ار  تعوقو  هظحل  هک  یلیدب  یب  هعقاو  نآ  وت 

...يدش هیده  نیمز  هب  کنیا  یتشاد و  روضح  میدق ، زا  وت 

دیاب هک  یبش  تسا ؛ بش  نامه  بشما  ...تخوس و  یم  تروهظ  ناجیه  رد  نامـسآ  شیپ ، اه  نرق  زا  هک  يراد  هلابند  هراتـس  نآ  وت 
، ...ینک متخ  رون  هب  تنشور ، هاگن  تازاوم  هب  ار  ناسنا  هدنیآ  ییاشگب و  کلپ  دیاب  هک  یبش  یتفایب ، قافّتا 

.تخیسگ مه  زا  ینادان  تسس  ياهرات  دیزرل و  دوخ  هب  لهج ، ياه  هیاپ  تدوجو ، لگ  شیور  هظحل  تسرد 

وت هک  دـناوخ  ارف  ینـشور  هب  ار  ناـهج  شناد ، روـن  دیـسر و  ناـیاپ  هب  یهارمگ  دـندرک ، همزمز  اـه  هتـشرف  ار ، وـت  دـنلب  ماـن  هـک  اـت 
! مولع هشیمه  هدنفاکش  یمولعلارقاب و 

يور رب  وت ، رد  وت  ار  تفرعم  هتسب  ياه  هزاورد  تخیر و  تنورد  رد  ار  شیوخ  ملع  هعرج  هعرج  ادخ ، يوبن ! ملع  ّقح  رب  ثراو  يا 
ییاشگب رشب  یمهفان  لهج و  زا  هرگ  شیوخ ، درخ  تشگنا  هزجعم  هب  ات  .داد  رارق  ناهن ، نایع و  رارسا  ملاع  ار  وت  دوشگ و  تا  هنیس 

! تساه یبوخ  مامت  دالیم  وت ، دالیم  زور  ادخ ! گرزب  تّجح  نیمجنپ  يا 

تساه ینادان  مامت  گرم  وت ، دالیم  زور 

كاردا مهف و  عورش  اه و  نتشادن  لسن  ضارقنا  تساه ، لوهجم  مامت  یمولعم  وت ، دالیم  زور 

تساه هشیدنا  لامک  زور  اه و  ناسنا  غولب  زور  وت ، دالیم  زور 

.دش لیمکت  رشب ، شناد  يابفلا  وت ، دالیم  زور 
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مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

دادرم 1383  30

بجر 1425  3

Aug. 20  . 2004

يداب تهزن  / اه بلق  ربنم  رب  يرون 

هب رگم  تسین ، يا  هلـصاف  ددـنویپ ، یم  عوقو  هب  ناـمزلارخآ  رد  هک  همیرک  تلود  نآ  بحاـص  دـلوت  اـت  وت  زا  هک  دنتـسناد  یم  همه 
.دهد لاقتنا  وا  هب  ار  وت  رون  هک  یبلُص  هزادنا 

ددرگ میقع  تماما  نطب  دوش و  هتسسگ  يودهم  لاصتا  هقلح  نآ  دیاش  دندرک ، هراپ  ناشتواسق  رجنخ  اب  ار  وت  رمع  هماج  ور ، نیا  زا 
.دنامب رَْتبَا  موصعم ، تیب  لها  تیالو  و 

هب نارومأم ، هرـصاحم  تحت  تراسا و  نادـنز  ياـه  هلیم  تُشپ  رد  ار  وت  یکُلم  يرهاـظ و  تیـالو  رگا  هک  دـندرک  یم  ناـمگ  ناـنآ 
ار اه  ناسنا  وت ، یتوکلم  ینطاب و  تیالو  هک  نآ  زا  لفاغ  دننک ؛ شوماخ  ار  تتماما  رون  دنناوت  یم  دنناشکب ، دوخ  يالیتسا  ریخست و 

.دناشک یم  وت  تیاده  هبذاج  رادم  رد  دنوش ، یم  عمج  رون  درگادرگ  هک  ییاه  هرپ  بش  نوچ 
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تلزع هشوگ  ردار  وت  دنناتـسب و  وت  زا  ار  يرهاظ  ربنم  تفالخ و  دندوب ، هتـسناوت  هک  دوب  هدیـسر  اج  نآ  هب  طقف  نانآ  ياه  شـشوک 
هدوارم تناتسد  ود  اب  لد ، هار  زا  يدرک و  یم  تموکح  يدناوخ و  یم  قشع  هباطخ  تنایعیش  ياه  بلق  ربنم و  رب  وت  اما  دنهد ، رارق 

.یتشاد رشن  رشح و  و 

رب نطاب ، ناهن و  رد  دیاب  امش  دبلطب ، ار  ناتبوصغم  قح  هک  مالـسلا  هیلع  مظعا  یلو  نآ  روهظ  ات  تسا  هدش  رّدقم  هک  یتسناد  یم  وت 
.دیشاب هتشاد  تیالو  یتسه  ملاع 

ار گرم  هتـشرف  ینک و  یم  تعجر  شیوخ  راگدرورپ  يوس  هب  يراذـگ و  یم  او  شلها  يارب  ار  فیخـس  ریقح و  يایند  هک  بشما 
ملاع یجان  وا  زا  هک  يدنزرف  زج  يا ، هتـشاذگن  اج  هب  چـیه  دوخ ، زا  هک  یناد  یم  دـنک ، لماک  يافیتسا  ار  وت  حور  ات  یهد  یم  نذا 

رب رگید ، تسد  اب  دـنک و  یم  تیالو  نانیـشن ، كاخ  کُلم و  ملاع  رب  تسد  کی  اب  هک  يروصنم  ماما  ناـمه  تفاـی ؛ دـهاوخ  دـلوت 
! لد لها  نطاب و  ملاع 

رد هرهچ  وت ، زا  دعب  هک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ات  مالـسلا  هیلع  مولظم  یلع  زا  ار  تماما  هّیفخ  ياهاعد  وا ، روهظ  اب  دنوادخ  و 
.دشخب یم  ّتیمامت  یتسه  ملاع  رب  ار  شیوخ  تّجح  دناسر و  یم  تباجا  هب  ددنب ، یم  نادنز  ياه  هلیم  باقن 
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دجسم یناهج  زور 

ینوطالقس میرم  / تسادخ هناخ  اج  نیا 

! يدمآ شوخ  ادخ  هناخ  هب 

تسا قشع  عافترا  اج  نیا 

اهوراب اه و  جرب  همه  زا  رود 

اه نهآ  اه و  هرگنک  همه  زا  رود 

اه نامیس  اه و  نیچرپ  همه  زا  رود 

تسا یگدنرپ  دنمهوکش  ياه  هظحل  اج  نیا 

زاین مظنم  تاکرح  اب  یگدنرپ 

دیحوت یقارشا  قافآ  رد  ریس 

! تسادخ هناخ  اج  نیا 

يا هزوریف  ياه  یشاک  یمیدق و  ياه  سنرقم  نامه  اب 

مرگ ياه  نوتس  کنخ و  ياهرمرم  نامه  و 

هوکش اب  دنلب و 

ّالطم هتشارفا و 

تاملک شپت  زا  كانباتش  ینابرض  اب 
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رطعم ياه  بل  رب 

كاخ كرابم  یناشیپ  رب  و 

تسا ینابرهم  ریذپ  نشور  ياه  هقیقد  اج  نیا 

تسا رون  عفترم  هاگیاج 

تسود نیرت  یمیدق  هناخ  اج  نیا 

تسا نامسآ  ات  هلصاف  نیرت  کیدزن 

ینابرهم ظیلغ  ياوه  ات  نتفر  مرگ 

زاین نوزوم  ياوه  رد  ندش  باریس 

تذل هدنچیپ  ياه  هقلح  رد  نتخوس 

دیحوت ياسک »  » یلاوح رد  نتفرگ  باتش 

تسا زاغآ  اج  نیا 

توکس ماگنه  یب  تاذل  زا  ندش  یهت  يارب  يزاغآ 

جنر یگتفشآ و  ياه  باوخ  زا  ندش  رادیب  يارب  يزاغآ 

حبص مد  ناگتشرف  اب  یناوخ  مه  يارب  يزاغآ 

تاجانم هوبنا  ياه  هنارک  ات  مایق  يارب  يزاغآ 

تساه قاط  شوگ  رد  لالز  هدنور و  یتوکس 

جوا هب  کیدزن  ياه  قاط  نیا 

تسا كولس  ياه  هنماد  یلاوح  اج  نیا 

توکلم ّدح  یب  ياه  هلق  ات  زاورپ  یلاوح 

تسا ناگتشرف  ياوجن  یلاوح  اج  نیا 
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دنکچ یم  ورف  يدیحوت  تاملک  تاذل  رد  هکچ  هکچ  اه  مشچ 

دنزیر یم  هفوکش  شیاین ، ياه  هورش  زا  هخاش  هخاش  اه  تسد 

دریگ یم  جوا  اه  نایرش  رد  زاورپ  گنر  هب  ینوخ 
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تسا شمارآ  هناخ  اج  نیا 

توکس لاسنهک  ياهزاوآ  رد  شمارآ 

ناذا رطعم  ياه  همغن  اب 

رکذ هناربص  یب  میسن  هب  ندناباوخ  شوگ 

اعد زبس  ياهزاوآ  اب 

تسین یهار  اه  هتسدلگ  باوخ  ات 

زامن نشور  ناهوبنا  هب  يور  هدایپ  ات 

ریثکت ياه  هریاد  رد  ندیچیپ  ات 

دنوادخ فاص  يادص  رد  وجتسج  ات 

رهظ یمشیربا  ياهاوجن  رد  ندش  اهر  و 

.تسا يا  هزوریف  یبآ  اج  نیا 

.نوزوم دنلب و  ياه  هتسدلگ  رطع  اب 

ییازریم دیعسدمحم  «/ تیدوبع يرامعم  »

.تسا شیاین  غاب  دجسم ،

تسا زاین  یگناقشاع و  لیثمت  دجسم ،

.تسا يردارب  يربارب و  مّسجت  دجسم ،

.دنربن دای  زا  ار  دنوادخ  تدابع ، ماگنه  ات  دناوخ  یم  ارف  دوخ  هب  ار  ناقشاع  دجسم ،

.دننک یم  گرب  خاش و  دوهش ،»  » ناتخرد نآ ، رد  هک  تسا  یتشهب  دجسم ،

.تسا روضح »  » هناخ هنییآ  دجسم ،

.دیشون یّلجت  رون  فیخ ،»  » دجسم رد  مالسلا  هیلع  میهاربا 
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.دوب یصقالا  دجسم  يوس  هب  مارحلادجسم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جارعم 

.تسین هتسب  سک  چیه  يور  رب  هک  تسا  يرد  تسا ، تداهش  هبوت و  ماقم  دجسم ،
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؛ تسا ّتیدوبع »  » يرامعم دجسم ،

.دنتسه يدبا  ِشیاین  رد  هک  يا  هتسدلگ  ود  اب 

.مییامن هرهب  یب  تمارک ، فطل و  همه  نیا  ناراب  زا  ات  مینک  رتشیب  هچ  ره  دجسم ، اب  ار  شیوخ  سنا  دیاب 

مادقا ینارماک  دمحم  / ییاسراپ هاگیاپ 

.سْفَن یگزیکاپ  تسا و  ییاسراپ  هاگیاپ  نیرت  یمدرم  ادخ و  هناخ  دجسم ،

.كولس هسردم  تسا و  هیکزت  هاگ  هیکت  دجسم ،

رد ناوت  یم  هچ  رگید  دـمان ، یم  دوخ  ناگدـنب  هاگهانپ  ار  نآ  دـنک و  یم  دای  دوخ  هناخ  ناونع  هب  دجـسم  زا  دـنوادخ ، هک  اـج  نآ 
! تفگ نخس  رانک  هشوگ و  رد  هتفهن  ازف و  ضیف  تلیضف 

.تسا نامیا  سفنت  تعیبط و  نیرت  شخب  تایح  دجسم ،

.تسا يراج  تباجا  ياه  هرانم  سّفنت  زا  سَفَن ، بیذهت  رطع  يراذگ ، یم  دجسم  هب  یهتنم  ریسم  رد  مدق 

! دجسم

سابل نیرتهب  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  میالوم  نوچ  میآ و  یم  وت  يوس  هب  تدابع ! أدبم  يا  ربمایپ ! هاگیاپ  هاگهانپ و  نیتسخن  يا 
.مهن کشا  رکش و  هدجس  هب  رس  یهلا ، تمظع  لباقم  رد  ات  متسیا  یم  زامن  هب  منک و  یم  نت  هب  ار  دوخ 

یم جوم  نآ  رد  تبحم  يوب  تفرعم و  رطع  تسا ، نکفا  هیاـس  وت  روضح  هک  اـج  ره  مویق ! ّیح  ردـتقم و  يادـخ  هناـخ  يا  دجـسم ،
.دنز

يـالاو ياـه  شزرا  رادـساپ  هاـگ و  هیکت  ناـمیا ، رمتـسم  روضح  رکذ ، لـالز  عبنم  نینمؤم ، ياـه  لد  رگنـس  اوـقت ، رقم  يا  دجـسم !
! یمالسا

دـنیاشگ و یم  لاب  تیاه  هتـسدلگ  هرگنک  زا  نارتوبک  یتقو  دوارت ، یم  نامـسآ  هب  تیاه  هتـسدلگ  زا  ناذا ، زیگنا  برط  نینط  یتقو 
رد لالز  یقوش  دـنک و  یم  هطاحا  ارم  یتینما  موش ، یم  لخاد  وت  میرح  رد  قایتشا ، مامت  اب  هک  یتقو  دـنور ، یم  هناشن  ار  حالف »  » قفا

.دیآ یم  شوج  بنج و  هب  نم 
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ناسنا هک  دنز  یم  جوم  وت  رانک  هشوگ و  رد  هشیمه  تباجتـسا ، تیروف  روفو  رارق ! یب  تسادق  يا  اه ! یکاپ  مامت  أشنم  يا  دجـسم ،
.دنک یم  دوخ  ییاریگ  بوذجم  هنوگ  نیا  ار 

! دجسم

مامت زا  ات  مهن  یم  یگدـنب  تدابع و  رهپـس  رْهِم  ِرْهُم  رب  یناـشیپ  موش ، یم  تباجتـسا  رطع  رد  قرغ  مدـق و  وت  میرح  رد  هک  هاـگ  نآ 
.موش اّربم  اه  یگدولآ  اه و  شایالآ 

! دجسم

هک منک  یم  همزمز  منک و  یم  میرک »  » لامک هب  ور  هثاغتسا  فوفص  رد  ار  ما  هنهرب  ياه  تسد  غولب 

زاون هدنب  يا  منز  یم  رد  هک  تسا  يرمع  »

« زاونب ار  متباجتسا  یقیسوم 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

ناعراز هرینم   ... / وت هرهچ  لامج 

دبوک یم  لد  هراوید  هب  مگنت  هنیس  نورد  زا  یکشا  جوم  دشک ، یم  كرس  منامـشچ  هچیرد  زا  شیاه  هفوکـش  يدیپس  اب  راهب  یتقو 
ناج و راهب  يا  نیرت ، فیطل  يا  نیرتابیز ، يا  وت  یب  اّما  تسا ، ینتـشاد  تسود  تسا ، فیطل  تسابیز ، راهب  .دنز  یم  ادـص  ار  وت  و 

.هریخ وت  هار  رد  هاگن  مراد و  هتخوس  وت  قارف  رد  لد  هک  دزیگنا  یمنرب  ار  ملد  ییابیز  چیه  ، (1) راهب توارط  يا 

مینازخ و وت  فطل  تشگنا  رـس  زا  رود  وت و  هنامیحر  تیانع  زا  رود  وت ، ناـبرهم  هاـگن  زا  رود  راـهب ، نیرتزبس  يا  نیرت ، يراـهب  يا 
میوش رادیب  مییورب و  .میوش  يراهب  وت  اب  هک  ایب  .دناشن  یم  نام  هرهچ  رب  تلوهک  دـیپس  فرب  وت  قارف  .كانـشطع  میکـشخ و  درس ،

.ندیسوپ تسا و  ندنام  اه ، ندیئور  یقاب  دراد و  ینعم  وت  قشع  لالز  هب  طقف  ندییور  هک 

اه و لاس  هچرگ  ؟(2)  دشاب هتـشاد  ار  تدوجو  لگ  ندرزآ  تأرج  هک  تسا  يریپ  نازخ  مادـک  تسد  یناوج ، نیرت  باداش  نیا  ایب 
؟ دـناشنم هار  هب  هک  قاـیتشا  مشچ  تخاـسن و  بوذـجم  ار  هک  نیرت  ینارون  يا  وت  ياـبیز  هرهچ  .درذـگب  تلـالز  روضح  زا  اـه  نرق 

نـسح زا  دناوتب  هک  تسا  نابز  مادک  دنام ؟ یلاخ  قارف  کشا  نآ  زا  سپـس  دیزرل و  وت  ياریگ  ذـفان و  هاگن  هب  هک  دوب  مشچ  مادـک 
؟(3) دیوگب وت  يانث 
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لالج دـجنگ و  یم  مالک  مادـک  رد  وت  هام  يور  لامج  ؟(1)  دشاب هتـشاد  وت  فصو  يداو  رد  ندیخرچ  بات  هک  تسا  ملق  مادـک  و 
؟(2) دیآ یم  فصو  مادک  رد  وت  يدیشروخ 

راز هزبس  .دشک  یم  كرـس  قفا  زا  حبـص  ره  ترادید  قشع  هب  هنوگچ  هک  ار  دیـشروخ  هدـنام و  وت  يور  توهبم  هچ  هک  نیبب  ار  هام 
(3) .دهد یم  لد  وت  نوچ  سوواط  يربلد  هب  تسا  ییابیز  هچ  ره  هاگنتسر  هک  تشهب 

َنَـسْحَأ ُهّللا  َكَرابَتَف   (4)! وـت ماـن  تسا  نیریـش  ردـقچ  يدـهم ، يا  تقلخ ، راـگن  شوـخ  نـیگن  يا  شنیرفآ ، رخف  يا  وـت  رب  مـالس 
رد مه  نآ  رفن  کی  دوجو  فرظ  رد  اه  ییابیز  اه و  یبوخ  ماـمت  ندـناجنگ  وکین ، نینچ  یتقلخ  ادـخ  رب  داـب  كراـبم  ، (5) نیِقلاخلا

نابز مادـک  دـشکن ؟ راظتنا  ار  وت  تیؤر  هک  تسایند  رابغ  هب  هدولاین  مشچ  مادـک  دـجنگ ؟ یم  هک  روصت  رد  شلماک  مامت و  ياـنعم 
؟ دنام زاب  وت  مان  مدامد  رکذ  زا  هک  تساه  يژک  اه و  يدب  زا  هدنامزاب 

، ذـفان یهاگن  نوگمدـنگ ، يا  هرهچ  دـندش ، نوخ  رد  قرغ  ار  رمع  مامت  وت  يور  ندـید  يا  هظحل  راظتنا  هب  ینامـسآ  ياه  لد  همه 
(6)، لادتعا هب  تخس  تماق  ینارون و  دنلب و  یناشیپ  هداشگ ، ییاه  نادند  تسار ، هنوگ  رب  هایس  یلاخ 

یم کشا  اب  ار  ندوب  ياه  لاس  هدنام  وت  هار  هب  هک  ییاه  مشچ  قشاع ، ياه  لد  ماما  اه ، یکین  همه  همـشچرس  یبوخ و  همه  هراصع 
نآ اب  ار  هدیـشر  تعلط  نآ  ادخ  ات  دنراد  یمن  اعد  زا  تسد  يا  هظحل  اه  لد  و  وت ، ندید  يارب  دننامب  فافـش  هزیکاپ و  ات  دـننارذگ 

(7) .دنایامنب اه 

ام ایب و  .دیایب  ربمایپ  ات  ایب  ایب ، رون  زا  رت  فیطل  يا  سگرن ، ياه  هفوکش  زا  رتوبشوخ  يا  نرتسن ، سای و  دیپس  ياه  هلاه  زا  رتابیز  يا 
هک ایب  ، (8) ادخ ربمایپ  هب  نیرت  هیبش  يا  نک ، نامباریـس  دوخ  رادید  تّذل  هب  میا  هدنام  مرحم  هرهب و  یب  ربمایپ  رادید  تّذـل  زا  هک  ار 

: هک ایب  .تسوت  ندوب  ندید و  دیما  هب  نامندوب  هدنز  میا و  هدروآ  بات  وت  لاصو  دیما  رب  ایند  دابآ  بارخ  رد 

.تسام هجوم  تّجح  وت  هرهچ  لامج  تسام و  هرمه  قیرط  ره  رد  وت  يور  لایخ 
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ینوطالقس میرم  / تسا دیشروخ  زور  ادرف 

! کیدزن ناهگان  يا 

ما هتفاین  وت  مان  زا  رت  عیسو  یمان 

شیوخ رد  منک  ریزارس  ار  کچوک  لد  نیا  هراومه  غاد  ات 

تشهد ياه  لاس  نیا  یگدنهیتس  رد 

هدولآ ِكاخ  نیا  یگدومخ  رد  و 

ّدح یب  دنلب  ياه  ماب  رب  هداتسیان  وت  يادص  زا  رت  نشور  ییادص  چیه 

ناهج ياه  هلق  رب  تسا  هدناوخن  زاوآ  وت  توکس  زا  رتاسر  يا  هملک  چیه  و 

یکیرات هک  نشور  یبآ  هاگن  نامه  دیبات و  یم  تدنلب  تماق  رب  هک  زبس  يادر  نامه  اب  دنا ؛ هدید  ار  وت  باوخ  نیمز ، ياه  لگ  مامت 
.تسکش یم  ار  اه 

تسوت نهاریپ  ياهزاوآ  معط  نامه  راهب ، هک  دندوب  هتفگ  اه  هناورپ 

تهاگن لالز  كاردا  نامه  اه ، هناخدور  و 

تسا هدینشن  هتسیرگن ، ار  تیادص  میالم  ياوجن  یشفنب ، تشد  چیه 

تسا هتفرن  الاب  تا  هنارعاش  دنخبل  یب  یتخرد  چیه  و 

تسا هدروآرب  رس  ناشوج  يا  همشچ  يا ، هدش  در  هک  كاخ  هطقن  ره  زا 

تسا هدش  انب  يدجسم  یشاب  هدرک  هاگن  هک  نیمز  زا  هعطق  ره  هب  و 

دنسونام وت  هاگن  رطع  اب  هک  ییاه  هناورپ  دنا ؛ هتفگ  اه  هناورپ  مامت  ار  نیا 

دننک یم  هدجس  حبص  ره  ار  تا  ینشور  هک  ییاه  هناورپ 

دنا هدرک  چپ  چپ  نیمز  شوگ  رد  ار  تندمآ  هک  ییاه  هناورپ 

یناکشخب ار  نیمز  تارذ  لاسرید  شطع  ات  ضحم ، نشور  يا  ییاجک ،
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ینک ریثکت  ناهج  مامت  رد  ار  ونیم  ياه  ناتستشد  و 
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دنیشن یم  ورف  وت  روضح  میمش  اب  اهنت  هک  تسا  یغاد  زورما ، ناهج 

! هزادنا یب  ینابرهم  يا 

تسا جنر  ياوه  ناهج ، ياوه 

؟ دننک تسار  رمک  اه  هوک  همه  ات  ییاجک ،

تندمآ هاگ  حبص  رد  اه  بآ  همه  ات  ییاجک ،

؟ دنناوخب رکش  زامن 

، ییایب هک  ادرف 

ناراب دنفسا و  زور  تسا ؛ لگ  زاغآ  زور 

ییایب هک  ادرف 

دنناوخ یم  زاوآ  ناتخرد  مامت 

دنتسرف یم  تاولص  اه  لگ  مامت 

دننک یم  يور  هدایپ  نشور ، ياه  ناتسغاب  ات  هنارگاینخ ، ناهج ، ياهدور  مامت 

ییایب هک  ادرف 

تسا نشور  يا  هراتس  اه ، هناخ  ماب  رب 

تخاون دنهاوخ  ار  وت  زاوآ  ناهج ، کیرات  ياه  هدرپ 

! هآ

! ماگنهب نشور  يا 

نیمزرس رب  ناکتب  ار  تنهاریپ  هزات  ياوه 

نک تمایق  ناهج ، ياه  يدابآ  مامت  رد  و 

! ریگارف تا  يدیشروخ  زور  يا 
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! هدب تاجن  نامیس  نهآ و  نیا  محازت  زا  ار  ام 

نک نامیاعد  تا  هنابش  ياهزامن  رد 

تسا باتفآ  زور  ادرف 

ص:117

هرامش 63 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 158 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا مالس  یناهج  زور  ادرف 

تسا حبص  اج  همه  ادرف 

تساه همانزور  لوا  هحفص  وت  سکع  ادرف 

تسوت يادص  ناهج  ياه  نوبیرت  ادرف 

ییایب هک  ادرف 

تسوت لاثمت  ناهج  نیدایم 

...

! نزب ام  نیگمغ  ياه  هچوک  هب  يرس 

! ریگب ام  ياه  ناتستشد  زا  یغارس 

! سرپب ام  نینوخ  ياه  مشچ  زا  یلاح 

 ... میتسه تندمآ  گنتلد 

تسا نشور  وت  يادص 

تسا لالز  هزادنا  یب  تهاگن 

دنیوگ یم  دنا  هدید  ار  وت  باوخ  هک  اه  هناورپ 

؟ وت ياهزاوآ  هماگنه  دسر  یم  یک 

يریگ یم  وضو  نآ  رد  هک  ییاه  هناخدور  رب  مالس 

يراذگ یم  نآ  رب  یناشیپ  هک  یگنس  رب  مالس 

یهد یم  هیکت  هک  یتخرد  رب  مالس 

تسوت رذگ  لحم  هک  نابایخ  رب  مالس 

دراب یم  وت  رطاخ  هب  هک  یناراب  رب  مالس 
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یناوخ یم  نآرق  هک  یقیاقد  رب  مالس 

تا هداجس  رب  مالس 

تحیبست رهم و  رب  مالس 
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يدمحا ناخ  دوواد  / ...و اه  هدید  ناهنپ ز 

یمدآ تسوا » اه ز  هدـید  همه  اه و  هدـید  ناهنپ ز   » هک هدـیزگ  يا  هداز  یمدآ  .يدـمآ  مرطاخ  هب  وت  مدرک ، یم  ندوب  ناسنا  نیرمت 
، تسا هدرتسگ  اـجک  ره  اـج و  نیا  هک  وت  يوب  دـنادرگ و  دـهاوخ  زاـب  نیمز  هب  هراـبود  ار  ندوب  ناـسنا  هدـش  مگ  رواـب  هک  يا  هداز 

 ... دهد یم  منامگ  هب  گرتس  يرواب 

هک ارچ  .تسا  هدرک  شومارف  ار  نآ  هک  تسا  یهاگ  رید  دنچره  تسا ؛ یمدآ  رنه  اهنت  نتسیز ، تسا و  هتسیز  دیما  هب  ناسنا 

یم ینک -  یم  زورب  .تسا  هدنارتسگ  شرف  شناگدید  ربارب  رد  یشومارف  یکیرات  زا  میخض  یششوپ  تسا و  هتـساخ  هنایم  زا  ناسنا 
.تسوت یمتح  زورب  زمر  ییانشور  ار و  ناسنا  دناوخ  یم  یگدنز  هب  هک  یقریب  اب  .ادرف  هچیرد  زا  يزور  مناد - 

یم .تسوت و  يربا  نامشچ  يوسوس  هک  مراد  رواب  شا -  هدنز  مین  غورف  مک  ناگدید  شا و  يرتسکاخ  گنر  اب  نونکا -  ییانشور 
میبایب و ار  نام  هدـش  مگ  رواب  ات  داد  یمن  نامهار  یکیرات  زگره  تبیغ -  هدرپ  سپ  رد  یتح  يدوبن -  وت  رگا  هک  مراد  رواـب  مناد و 

.مینز دایرف  ار  تدوجو  دیشروخ 

هک بش  هب  ناراب و  رد  .ادخ  یب  توهرب  نیا  رد  .ناسنا  یب  توهرب  نیا  رد  یناسنا ، یناگدـنز  دـیما  وت  تسا و  هدـنز  دـیما  هب  ناسنا 
نیرمت ...و  مینیـشن  یم  هدجـس  هب  میزیخ ، یمرب  تسوت ، دایرف  هناشن  ناذا  هک  هاگ  حبـص  هب  دریگ و  یم  وت  ياوجن  ار  ام  ياـه  شوگ 

.نتسیز ناسنا  ندوب و  ناسنا  نیرمت  مینک ؛ یم  ندوب 

هب هک  تسا  نآ  زا  رتارف  یناگدنز  وت ، دـیدرت  یب  روضح  رد  هک  دـنارد  یم  مشچ  هدوهیب  هدـیرد -  مشچ  هایـس و  هنوگ  نیا  گرم - 
.کیرات نزور  یب  سأی  هب  گرم و  هب  میسرب ، يدیمون 

هنیآ راذگ  زا  ات  حبص  هب  مهد و  یم  بآ  هب  مهد ، یم  هنییآ  هب  ار  مبلق  .هاگ  حبـص  ره  هنیدآ و  ره  تنامـشچ ، دنک  یم  روضح  مالعا 
.یهدب وا  هب  ار  شهار  هرابود  دنیشن و  وا  رب  وت  زا  یناشن  يرذگب ، هک  اه 

هچوک سفن  .منز  یم  داـیرف  ار  دـیما  کـیرات و  هچوک  هب  مور -  یم  هچوک  هب  هنیدآ -  ره  حبـص و  ره  منیب -  یم  ار  وت  روبع  یتـقو 
هدوشگ ن يا  هچیرد  دیاش  .تسا  هتفای  یناما  هچوک  راگنا  ...دوش  یم  مرگ 
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هب .تسا و  هتفای  ار  وت  نامشچ  هانپ  هک  ارچ  دبای ؛ یم  ناما  ملد  دنز و  یم  دنخبل  یبآ  نامسآ  دوش ، یم  زاب  نامـسآ  ياهرد  اما  دوش ،
.دشون یم  نیقی  اهدیدرت  همه  ياج  هب  دزیر و  یم  کشا  اه  یمگ  رد  رس  همه  ياج  دنک ، یم  هیرگ  نادیمون  همه  ياج 

همـشچ بناج  هب  دنت  دنت و  ناج  مین  ناگدنز  دهن و  یم  او  ار  یگدرم  هدرم ، .دزیخ  یمرب  یگراوآ  زا  هراوآ  هک  ار  زور  نآ  منیب  یم 
.دنتفا یم  هار 

.دـهد یم  عولط  شبلق  زا  ار  باتفآ  دـنز و  یم  سپ  ار  یکیرات  یگرتس  .دـنک  یم  زاغآ  هراـبود  ار  نیمز  هک  ار  ناتـسد  نآ  منیب  یم 
.اه لاس  تسا  هدرم  هک  یمدآ -  دوب -  هتشادنپ  دیاش  هک  یباتفآ 

...دـیوش یم  نت  ناذا  يادـص  رد  ...دـهن و  یم  هنهک  ياـهروگ  رب  اـپ  دـناشک و  یم  شا  يرادـیب  هب  يا  هلوـل  هک و  ار  رهـش  منیب  یم 
ریذپان يریس  يوپاکت  داد و  خساپ  یگدنز  کیبل  هب  دیاب  نونکا 

.ار نتسیز  هشیمه  رد  نتسیز و  .ار  نتسیز  ناسنا  نتسیز و  .تفرگ  رس  زا  ار  نتسیز 

.تسا نشور  شا  هنیس  رد  هشیمه  زا  رت  نشور  هک  ار  ادخ  دنک و  یم  دصر  ار  یگنادواج  لحاس  یمدآ ، هک  مد  نآ  رد  و 

اـه ز هدـید  همه  اـه و  هدـید  ناـهنپ ز   » هک هدـیزگ  يا  هداز  یمدآ  ...يدـمآ  مرطاـخ  هب  وت  هک  مدرک  یم  ندوب  ناـسنا  نیرمت  هآ ... 
«. تسوا

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / شوپ زبس  راوس 

دفاکشب و ار  اه  هرخص  لد  نابسا  ّمس  دچیپب و  اه  ناتسهوک  رد  نابـسا  ههیـش  ات  دنـشک  یم  راظتنا  ار  ناشراوس  کت  هلیبق ، ناراوس  و 
.تسا هدمآ  دوعوم  شوپزبس  راوس  نآ  هک  دننک  رواب  همه  ات  دیآ  دورف  یتلادع  یب  هرکیپ  رب  تلادع ، هنایزات 

.مینک مگ  ار  نامدوخ  اه ، هیاس  ماحدزا  رد  هک  دشابن  رارق  ات  ییآ  یم  وت  ناجالوم !

.ماهوا هرطیس  رب  یشاب ، ینالطب  طخ  ات  ییآ  یم  وت 
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دهاوخ میهفت  ناروابان  مامت  يارب  يولع  ِكاـپ  تلادـع  نآ ، رد  هک  يا  هعمج  ینک ؛ میظنت  هعمج »  » يور رب  ار  میوقت  اـت  ییآ  یم  وت 
.دش

.تسین تندماین  زا  يا  هیالگ  تسا و  هداد  رمث  جرف »  » ياعد هک  يا  هعمج 

.دز یهاوخ  دایرف  دوجو ، مامت  اب  ار  تلادع  داتسیا و  یهاوخ  هبعک  هطقن  نیرت  یقرش  رد  ناراب ، تقادص  ریز  هک  يا  هعمج 

.ییآ یم  وت  و 

.دنک ادیپ  نتسیز  يانعم  یگدنز ، ات  ییآ  یم  وت 

یهانپ یب  رـس  رب  ینابرهم ، رتچ  مالـسلا ، هیلع  یلع  هتـسب  هنیپ  ياه  تسد  ایوگ  ییایب ، هک  وت  .ینک  ایحا  ار  تّدج  نید  ات  ییآ  یم  وت 
.تسا ناریقف 

ارجا یکاخ  هرک  هطقن  هطقن  رد  نیـشن ، هناخ  تلادـع  دـچیپب و  رهـش  ياضف  رد  تقادـص ، یعقاو و  نید  رطع  مه  زاـب  اـت  ییآ  یم  وت 
.دوش

.دنوش باریس  وت  ییایرد  ياه  تسد  زا  دنمهفب و  ار  ینابرهم  يانعم  قشاع ، هلال  لاس ، همه  نیا  زا  دعب  ات  ییآ  یم  وت 

.میونشب وت  ناهد  زا  ار  نآرق »  » نیشنلد توص  ات  ییآ  یم  وت 

.دنوش افوکش  تیاه  مدق  ریز  هدیکت ، ِراهب  دنزیرب و  تا  هتسخ  ياه  هناش  رب  نامسآ ، ناگراتس  ات  ایب 

.دشابن ثراو  یب  كدف  دننک و  ادیپ  يّرس  مرحم  هنیدم ، ياه  لخن  ات  ایب 

.باتب اهنآ  هب  دوخ  مرگ  دوجو  زا  نک و  باریس  ار  قشاع  ياه  هلال  تلالز ، ياه  کشا  ایب و 

نایمیکح تاداسلازانهم  / مرظتنم

.تیور ِیّلجت  هب  يزور »  » دوش یم  زاغآ  مناد  یم  و  مرظتنم ... 

، تلادع باتفآ  هک  هاگ  نآ  .دنک  یم  ناتسلگ  ار  اه  لد  هدکشتآ  تیاه ، مدق  ِمیهاربا  دوش و  یم  دنلب  تا  ینادرگ  هنیآ  هب  دیشروخ ،
.دنک یم  عولط  تیاه  هناش  تشپ  زا 

؟ هنوگچ ارچ و  تسین ! تسه و  ِشیم  گرگ و  رد  ادخ  زور  نیرت  ییالط  هب  مراد  نامیا  و  ... 
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ِيراج هب  تسفن و  رد  یسیع  ِمد  ییاحیسم  هب  تتسد ، رد  یـسوم  ياصع  زاجعا  هب  تشود ، رب  مدآ  یهللا  هفیلخ  يادِر  هب  مراد  نامیا 
.تناج رد  رضخ  تایح 

.دنشک یم  دق  وت  راظتنا  هب  میاه  هظحل 

ماگ گنهابرض  مبلق ، تسا و  یناغارچ  تنامشچ  یناوخلزغ  رد  مناگژم ، .دراک  یم  يداش  سگرن  لابقتـسا ، هداج  یـشاوح  رد  ملد 
.دپت یم  ار  وت  ياه 

.میآ خیرات  هلاس  رازه  ياه  هدعو  زاوشیپ  هب  مریگرب و  شیوخ  هتسب  ياپ  زا  هرگ  مهاوخ  یم 

زا یگتـسویپ  لیلد  يا  .ممهف  یمن  ار  دیـشروخ  تا  یباتفآ  ِتراـشا  هب  زج  نم  یگنارک ! یب  هب  نارک  زا  تماـق ، نیرتدنمهوکـش  يا 
.مرادنپ اه  هلصاف  يوس  نآ  ار  وت  مناوت  یمن  زگره  دنا ، هدیسر  مامتا  هب  ما  ینادرگرس  ياه  نابایب  هک  الاح  ییوسارف ! هب  ییوسدوخ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / دیآ یم  وا 

؛ تساه یسپاولد  راوآ  تشوپنت ، هک  یتقو 

؛ تساه هداج  دادتما  یتیوه  یب  تیاه ، مشچ  دادتما  هک  یتقو 

! تساه هناهب  ِغوی  هدیمخ  تیاه ، هناش  هک  یتقو 

! تساهربا یگسئای  هروخ  هرگ  تیاه ، تسد  یتقو 

ار تدوخ  یناوت  یمن  هک  یتقو  دروخ و  یم  یلیـس  داـب ، ْنش  ِمحر  یب  تسد  زا  رظتنم  راـظتنا ، هرجنپ  ِمد  ياـه  ینادعمـش  هک  یتـقو 
، ینزب هرگ  شیور  يادرف  يارب 

؟ درابب ناراب  دیاب  هک  نیا  هن  ایآ 

؟ دنک مار  تلد ، ِناشورخ  يایرد  رد  ار  بارطضا  مطالت  دنیشنب و  تا  هنیس  رب  ات  تسا  مزال  یتسد  هک  نیا  هن  ایآ 

؟ درتسگ هیاس  نارظتنم  یهانپ  یب  رس  رب  ات  تسا  مزال  ینابرهم  سنج  زا  يرتچ  هک  نیا  هن  ایآ 

؟ تسا لاصو  هعرج  هنشت  ام ، رواب  ِراهب  هدیکشخ  ياه  بل  هک  نیا  هن  ایآ 

تسا نینچ  امتح  و  ... 
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.دنک یم  مارآ  ار  ناقشاع  هتفرگ  لد  دیآ و  یم  وا 

.دنک یم  زاب  شدوخ  رگزاجعا  مرگ و  ياه  تسد  اب  ار  اه  یضعب  رواب  ِروک  هرگ  دیآ و  یم  وا 

.دش دهاوخ  اه » تاجانم   » و اه » هبدن   » قداص ریسفت  دیآ و  یم  وا 

.دشاپ یم  یگنیزبس  درز ، راهب  هرکیپ  رب  دیآ و  یم  وا 

دنکش یم  مه  رد  ار  ندمت  رصع  ياه  تب  دیآ و  یم  وا 

هک دننک  رواب  همه  ات  دنک ، یم  كاپ  ناقـشاع  مامت  نامـشچ  زا  ار  يرود  ياه  کشا  دوخ ، ینامـسآ  ياه  تسد  اب  دـیآ و  یم  وا  و 
«. دنام دهاوخن  مغ  مایا  هک  هدژم  دیسر  »

نایرقاب دیمح  / راظتنا هرجنپ 

.ینک ناراب  هفوکش  ار  ام  روضح  ییایب و  ات  میتسه  وت  لاصو  میسن  رتنم  راظتنا ، يرارق  یب  ياوه  رد 

درب میهاوخ  دای  زا  ار  بش  یهایس  هشیمه ، يارب  رگید  دنک ، عولط  اه  لد  ییایفارغج  قرشم  تمس  زا  وت  كانبات  دیشروخ  هک  يزور 
.درپس میهاوخ  وت  شخب  تایح  میسن  هب  ار  وخ  لاصو  فلز  و 

ام ساسحا  مجح  .دشاب  وت  هنارک  یب  لد  زا  ییایرد  نآ ، ياهتنا  رد  هک  میا  هدرک  راپـسهر  يا  هداج  تمـس  هب  ار  لد  هاگن  ياه  مدـق 
.دش دهاوخ  رولبتم  وت  ياه  مدق  روضح  اب  هک  تسا  يزبس  ياه  هظحل  زا  هدرشف 

دهاوخ شقن  نامیگدـنز  یبآ  نامـسآ  رب  قشع ، زا  ینامک  نیگنر  هاگ ، نآ  دراب و  یم  هفطاع  ناراب  نامدوجو  ریوک  رب  تندـمآ ، اـب 
.تسب

تکرح زا  اما  تسا ، هداتفا  سفن  سفن  هب  ایند  یکاخ  يریزارـس  رد  ناـمز ، میا و  هدـنام  رظتنم  راـظتنا  یهار  هس  رد  هک  تساـه  نرق 
.دسرب دوعوم  هظحل  هب  ات  دتسیا  یمن 

.دوش هتسکش  ناشتریح  لفق  وت  روضح  اب  ات  دنا  هدنام  هریخ  اه  هاگن 
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.دسرب اهرادید  لحاس  هب  وت  تاجن  یتشک  ات  دنک ، یم  لّمحت  ار  شیوخ  ینافوت  مطالتم  ینیگنس  شیاه  هناش  رب  زونه  ایرد ،

رواب نیا  هب  بش  دـنکن و  هقیاضم  یناـشفاوترپ  زا  يا  هظحل  تندـمآ ، ماـگنه  اـت  تسا  هداد  ماو  بش  هب  ار  دوخ  ياـه  هظحل  باـتفآ ،
.ددنبب هشیمه  يارب  ار  دوخ  راب  هلوک  دیاب  يزور  هک  تسا  هدیسر 

.تسا کیدزن  دوعوم  هظحل  تسا ؛ هداد  رس  ار  ندنام  دیون  راهب ، دنا و  هتفرگ  يزاب  هب  ار  ناتسمز  ناتخرد ،

مدق ریز  ار  دوخ  ياه  هظحل  نیرتزبس  ات  دنراد  ندییور  هب  رارـصا  زبس ، ناهایگ  دنرادن و  ندنام  يارب  ییاج  رگید  هزره ، ياه  فلع 
.دننک راثن  تیاه 

هب اه  هبرقع  زونه  اما  دـننک ، یم  هاگن  شیوخ  ياه  تعاس  هب  نارفاسم ، تسا و  تکرح  رد  راـظتنا  ياـه  ناـبایخ  رد  ناـمز ، سوبوتا 
.دنا هدیسرن  روهظ  تعاس 

.میتسه تلادع » یهاشداپ   » زور هار  هب  مشچ  اقآ !

یناهارف یناچیم  يدهم  / درک هاگن  تعاس  هب  هرابود 

دشک یم  ریت  مرس  جنک  هزات ، ِّسح  کی 

دشک یم  ریجنز  هب  دنک و  یم  هناوید 

مور یم  هارمگ  هتسکش و  بش ، همین  ره 

مور یم  هار  مدوخ  مشچ  يوربور  یِه 

مسر یمن  مدآ  همه  نیا  هب  ما ، هدنام  اج 

مسر یمن  مه  مدوخ  ياپ  ِدرگ  هب  رگید 

؟ تشهب شوخ  يوب  همه  نیا  تساجک  زا  هآ ،

تشون ار  وت  ِمان  هبترم  ود  یسک  ییوگ 

دوش یم  دولآ  هم  غاد و  هرابود  ممشچ 

دوش یم  دود  مرس  راظتنا ، ِمرُج  اب 
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! درم تسا ، نماد  رب  ِشتآ  ندورس ، وت  زا 

! درَم تسا ، نم  مان  هب  هعُرق  هک  مه  راب  نیا 

ما هدید  باوخ  ار  وت  راظتنا ، ِحبص  کی 

ما هدید  باوخ  ار  وت  راب ، رازه  دص  نم 

دشک یم  هلعش  مرظن  رد  بآ  هک  مدید 

دشک یم  هلعش  مرس  نورد  نیمز ، ییوگ 

دوش یم  بآ  شدوخ  نورد  ناهج  مدید 

دوش یم  باترپ  وت  ِتمس  هب  اهدایرف 

تسا هدمآ  وت  يوس  هب  سامتلا ، ِناتسد 

تسا هدمآ  وت  يوس  هب  سای  ِرطع  تشد ، کی 

تسا هتفرگ  رُگ  ناهج  ياهدور  هک  مدید 

تسا هتفرگ  رُگ  نامز  نیمز و  نم  ِمشچ  رد 

تسا سکرک  ِراقنم  هب  هک  اه  هراپ  هّکت  نیا 

تسا سّدقملا  تیب  هتسکش  هزاورد 

تساجک وگب  ُلیالگ  ِتشد  هبیرغ ! يا  هآ 

تساجک وگب  لباک  هدیرد  هناسفا 

گنر هدیرپ  درس  هنهرب  اپ  ِلافطا 

گنس برُس و  بوچ و  زا  هتخاس  ِبلق  تشم  کی 

اه بآ  ِنایادخ  دنوش ، یم  راکنا 

اه بالجنم  نیا  زا  تسا  رَّدکم  ایند 
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درد نوخ و  رابجا و  شتآ و  رسارس  ایند 

درک هاگن  تعاس  هب  هرابود  نم ، دوعوم 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ینک هفوکش  زا  رپ  ار  نیمز  ات 

اهوب بش  هیبش  اما ، هداس 

اهوق یمامت  لثم  بوخ ،

ایرد ِیبآ  تسد  رد  تسد 

اهوهآ زبس  مشچ  رد  مشچ 

هتفگان ياه  فرح  زا  ولمم 

اهوپاکت همه  نیا  زا  هتسخ 

دنتفگ یم  شاک  هک  ییاه  فرح 

اهوتسرپ یبش  تنابز  زا 

يزور نادب  ات  وت ، اب  ماوت ، اب 

اهوسارف نآ  زا  ییآ  یم  هک 

ینک هفوکش  زا  رپ  ار  نیمز  ات 

.اهوب بش  اه و  سای  زا  ولمم 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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